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Gaujas nacionālais parks ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem 
Latvijā. Ceļotāji devās pastaigā pa Siguldas apkārtnes takām jau 19. 
gadsimtā, par ko liecina viņu atstātie gravējumi uz smilšakmens alu 
sienām. Apmeklētājus piesaista savdabīgā Gaujas senlejas ainava un 
Latvijā vislielākie devona iežu atsegumi – smilšakmens kraujas, klintis (Kraukļu aiza, 
Velnalas klintis, Spriņģu iezis, Glūdu klintis, Zvārtes iezis, Ērgļu klintis, Sietiņiezis) un alas 
(Gūtmaņala Siguldā ir plašākā un augstākā ala visā Baltijā). 

Lai visā pilnībā izbaudītu parka burvību, ar vienu dienu nepietiks. Nacionālajā parkā 
atrodas vairāk nekā 500 kultūras un vēstures pieminekļu – pilskalni, mūra pilis, baznīcas, 
muižas, ūdensdzirnavas un vējdzirnavas, kā arī citi arheoloģiskie, arhitektūras un mākslas 
pieminekļi. Galvenie tūristu ceļamērķi ir Sigulda un Turaidas pils, kā arī Līgatne un Cēsis, 
taču īstiem ceļotājiem nevajadzētu palaist garām arī daudz kā cita.

 Līgatnes dabas takas (5 km), Amatas dabas taka (12 km), Cīrulīšu dabas takas (4 km), 
Sietiņieža dabas taka (1,5 km), Ieriķu dabas taka (1 km), Kubeseles dabas taka (3,5 km)

 Skatu vietas Siguldā, Līgatnes dabas taku skatu tornis, Zvārtes iezis, Cēsu pilsdrupas, 
Cēsu Sv. Jāņa luterāņu baznīcas tornis, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas tornis, 
Skatu laukums pie Ērgļu klintīm, Skatu laukums pie Lustūža klints

 Līgatnes dabas takas, Ieriķu dabas taka, Vienkoču parks

 Sigulda - Līgatne (24 km), Allaži - Sigulda - Zvārtes iezis (48 km), Līgatne - Cēsis - 
Priekuļi (29 km), Cēsis - Valmiera - Brenguļi (48 km)

 Valmiera - Cēsis (44 km), Cēsis (Jāņarāmis) - Līgatne (29 km), Līgatne - Sigulda (20 km)

 www.gnp.lv, ac@gnp.lv, +371 26657661

Neskartas dabas un dzīvnieku vērošana
Latvijā ir ļoti daudzveidīga daba - plaši mežu masīvi, lieli purvi un leknas pļavas, 
apmēram 500 (!) kilometru gara jūras piekraste ar baltu smilšu pludmali, neskaitāmi 
ezeri un upes. Tā ir īstā vieta, kur atpūsties no pilsētas kņadas. Speriet soļus dabā 
klusi un esiet vērīgi – ir itin liela iespējamība, ka redzēsiet visdažādākos dzīvniekus 
un putnus. Dodieties pārgājienos un fotomedībās, makšķerēt, laivot... Kur vēl citur 
tam atvēlēt laiku, ja ne Latvijā!
 

Klusa un mierīga atpūta
Latvijā pavadīts laiks ir atpūta ķermenim un prātam: neskartā daba, Baltijas jūra, 
gleznainās upes un ezeri, meži, pļavas un lauki. Ieguvums no katras saskarsmes ar 
dabu, ar ko saskaņā esam dzīvojuši gadsimtiem, ir tās sniegtais spēks, dzīvesprieks 
un enerģija. Pelde jūrā, pārgājiens gar upi, vakars pēc pirts, malks vēsa avota ūdens 
sniegs Jums neaizmirstamus iespaidus un iedvesmos turpmākajiem ceļojumiem.

Daudzveidīga aktīvā atpūta dabā
Četri nacionālie parki, 42 dabas parki, četri dabas rezervāti, viens biosfēras 
rezervāts, divi vēsturiski botāniskie dārzi – Latvijai ir ar ko lepoties. Dabas draugiem 
iekārtots ne mazums dažādu taku un skatu torņu, kā arī daudzi tematiskie un 
aktīvās atpūtas parki brīvā dabā. Izjādes ar zirgiem, šķēršļu trašu pārvarēšana, 
slēpošana, burāšana, peintbols, golfs, orientēšanās - tie ir tikai daži no sporta 
veidiem, kurus šeit var izbaudīt pēc sirds patikas.

Tīra vide Jūsu veselības uzlabošanai
Pateicoties klimatiskajiem apstākļiem – lielajam gaisa relatīvajam mitrumam un 
samērā garajam veģetācijas periodam – Latvijas daba ir bioloģiski daudzveidīga: 
pļavas, meži, lauki, zemes dzīles slēpj sevī veselu ārstniecības līdzekļu arsenālu: 
ārstnieciskos augus, avotus, dūņas, mālu, smiltis... Turklāt dabas dāsni sniegtās 
veltes te ir brīvi pieejamas un plaši izmantojamas veselības un skaistuma 
uzlabošanā.

Dabas velšu baudīšana
Daudzi Latvijas iedzīvotāji vasarā un rudenī dodas mežā, lai meklētu meža veltes 
– sēnes, meža ogas, dažādas tējas. Šāda atpūta ir iecienīta, jo vienkārša pastaiga 
pa mežiem sniedz patiesu miera izjūtu un ļauj izbaudīt pašu lasītu ogu, sēņu vai 
riekstu garšu. Diemžēl ne visas Latvijas mežos atrodamās ogas un sēnes ir ēdamas, 
tāpēc, ja neesat par savām zināšanām pilnībā pārliecināti, labāk mežā doties 
pieredzējušu pavadoņu kompānijā.

Foto: Tūrisma attīstības valsts aģentūras arhīvs, "Latvijas valsts meži", 
"Lauku ceļotājs", A.Jasinskis, "Ārijas stādu audzētava", I.Druva-Druvaskalne, 
E.Normanis, "Ezerpriedes", Aglona.lv, "Rīgas meži", A.Gulbis, R.Hofmanis. 
Bez maksas
www.latvia.travel
www.latvia.travel/mobile 
www.vimeo.com/channels/latvija

Gaujas nacionālais parks

15. Dabas parks "Engures ezers"   Parkā sastopamas retas un 
izzūdošas putnu sugas, piemēram, pasaules mērogā apdraudētā 
grieze, ūpis, mazais ormanītis, jūras ērglis, somzīlīte, baltais gārnis 
un citi. Pie ezera ganās arī savvaļas govis un zirgi, kā arī Zilās govis. 
Mērsraga Piejūras pļavas ir nozīmīga bridējputnu un ūdensputnu 
ligzdošanas un atpūtas vieta caurceļošanas laikā. +371 29474420, 
www.eedp.lv

16. Dabas parks "Gaiziņkalns"  Gaiziņkalns ir augstākais reljefa 
punkts Latvijā, kas sniedzas 311,5 metru augstumā virs jūras līmeņa. 
Taka (2 km) uz virsotni ir marķēta un ved pa grantētu taku, kuras 
stāvākajās vietās ir ierīkoti pakāpieni. Vēl varat doties pastaigās pa 
Viešūra ezera taku (3 km) un Sirds-Mīlestības taku (1,5 km) un baudīt 
lieliskos Vidzemes augstienes skatus.  +371 64860573, tic@madona.lv, 
www.visitmadona.lv

17. Niedrāju - Pilkas purvs   Vidzemes biosfēras rezervātā 
esošajā sūnu purvā izveidota dēļu taka (1 km), pa kuru ejot var 
izbaudīt purva klusumu un mieru, apskatīt purva akačus un ezeriņus, 
kā arī retas putnu sugas. Takas galējā punktā pie nelieliem purva 
ezeriņiem izveidota ap 3 m augsta skatu platforma. Izstaigājot 
taku, var iepazīt tipisku augstā purva ainavu. Gar taku ir izvietoti 
informācijas stendi par purva floru un faunu. Piekļūšana takai ir 
pa šaursliežu dzelzceļa uzbērumu. +371 64070608, tic@limbazi.lv, 
www.visitlimbazi.lv

18. Kalsnavas arborētums   Ja vēlaties baudīt ziedēšanu, redzēt 
augšanu, saskatīt ikdienā neieraudzīto - esat aicināti ciemos. Apskatiet 
tādus retumus kā Virdžīnijas tulpju koku un Kobus magnoliju, 
pastaigājieties pa rododendru taku priežu mežā, peoniju dārzu, 
ceriņu kalnu vai tūju labirintu. Un vēl - šeit ir tāds brīnumains dārzs, 
kurā kaut kas zied visu gadu. Īpaši pavasaros cilvēki staigā apkārt tādi 
kā saldo smaržu apreibuši un samulsuši no Latvijai neierasti košām 
krāsām. +371 27841099, s.rukmane@lvm.lv, www.mammadaba.lv

19. Kaltenes akmeņainā jūrmala un kalvas   Izstaigājot 
aptuveni 800 m garo dabas taku, uzzināsiet daudz interesanta par 
Latvijā mītošajiem un arī migrējošajiem putniem. Takas posmā ir divas 
skatu platformas un tornis putnu vērošanai visa gada garumā. Tur 
izvietoti putnu atpazīšanas "ceļveži", kas lieti noderēs putnu vērošanas 
iesācējiem. Pievilcīgs akmeņains jūras krasts ar kāpu priedēm un 
skaistiem dabas skatiem, kā arī lielā akmens krāvumi jeb kalvas dziļāk 
mežā ļaus pavadīt ne vienu vien stundu. +371 63269594, tic@roja.lv, 
visit.roja.lv, www.mammadaba.lv

20. Kokneses parks   Starp atjaunoto muižas ansambli un 
Kokneses pilsdrupām atrodas Kokneses parks, iecienīta atpūtas 
vieta ikvienam. Parkā atrodas viduslaiku Kokneses drupas, kas 
viesus iepriecinās ar zviedru laiku riņķa krustiem un čuguna 
lielgabaliem, atjaunoto strūklaku "Fauna galva", Baltijā augstāko 
koka skulptūru "Mūžībai", kā arī piemiņas akmeni Pērses krastā, 
netālu no vietas, kur līdz 1966. gadam atradās slavenais Pērses 
ūdenskritums. +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv, 
www.mammadaba.lv

21. Krustkalnu dabas rezervāts   Skatu tornis atrodas 
rezervāta dienviddaļā, Ļaudonas - Mārcienas ceļa malā uz 
Madonas - Trepes vaļņa. No tā pārskatāma ļoti plaša teritorija līdz 
pat Vidzemes augstienei. No torņa redzami divi ezeri - Mazais un 
Lielais Plencis. Apmeklējumi Krustkalnu rezervātā pieļaujami tikai 
rezervāta darbinieka pavadībā un iepriekš piesakot! +371 26473408, 
latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

22. Lēdurgas dendroloģiskais parks   Augu daudzveidības 
ziņā dendroparks ir viens no bagātākajiem Latvijā. Apmēram 10 
ha platībā ieaudzēts ap 1000 dažādu sugu un varietāšu dekoratīvo 
koku un krūmu. Parkā labi iejutušies arī tropisko un subtropisko 
apgabalu augi. Acis priecē magnolijas, rododendri, parūkkoks, 
riekstkoki, dažādas kļavu sugas, egļu, kadiķu, tūju un ievu stādījumi. 
Parka teritorijā atrodas arī Mudurgas dižakmens. +371 25549747, 
www.ledurgasdendroparks.lv

23. Lielauces ezers   Peldoša atpūtas mājiņa, pa kuras logu 
var makšķerēt līņus? Kur tāda ir? Lielauces ezerā! Te var cerēt arī uz 
bagātīgiem asaru un līdaku lomiem. Savukārt putnu vērotāji var 
mēģināt ieraudzīt gan virs ezera medījošo zivjērgli, gan migrējošo 
sējas zosi, gan šeit ligzdojošos ūdensputnus. Blakus ezeram atrodas 
Lielauces pils, no kuras pa garu laipu var nokļūt līdz ezera krastam. 
+371 26556771, www.mammadaba.lv

24. Dabas liegums "Lielupes palienes pļavas"   Uz salas aiz 
Jelgavas pils - applūstošajās Lielupes palienes pļavās ganās vairāk 
nekā 40 savvaļas zirgi. Dodieties mierīgās pastaigās, ņemot palīgā 
botānisko ceļvedi vai arī kopā ar vides gidu, kurš zina visu par zirgiem, 
augiem un citām vērtībām. +371 63005445, info@visit.jelgava.lv, 
www.visit.jelgava.lv 

25. Ložmetējkalns un Tīreļpurvs   Tīreļpurvs un Ložmetējkalns 
ir viens no labāk saglabātajiem Pirmā pasaules kara kaujas laukiem 
Eiropā. Te apskatāmas 1916. gada leģendāro Ziemassvētku kauju 
piemiņas vietas: ierakumi, piemiņas akmeņi un zīmes, brāļu kapi 
un piemineklis latviešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. Apmeklētāju 
ērtībām šeit Ierīkotas atpūtas vietas ar galdiem, soliņiem un 
ugunskura vietām, savukārt Ložmetējkalnā uzstādīts skatu tornis, 
no kura apskatāma tuvākā apkārtne. +371 67228147, +371 63007166, 
mangali@karamuzejs.lv, www.mammadaba.lv

26. Dabas liegums "Lubāna mitrājs"   Apkārtnē vērojama 
savdabīga ainava ar niedrājiem, ezera krasta aizsargvalni, 
applūstošiem krūmājiem un pļavām, dambjiem, kanāliem un 
slūžām. Aktīvās atpūtas cienītāji var nodoties ūdenstūrisma centra 
"Bāka" izklaidēm, savukārt dabas draugi aicināti izstaigāt 800 m garo 
Teirumnieku purva taku. Putnu vērotājiem uzbūvēti 4 skatu torņi, bet 
Lubāna mitrāja tūrisma informācijas punktā pieejams teleskops un 
binoklis. +371 29234956, infolubans@inbox.lv, www.visitmadona.lv, 
baka.rezeknesnovads.lv

27. Dabas un izziņas taka "Viesatas upesloki"   Gleznainajos 
Viesatas upes krastos varēsiet izstaigāt dabas taku un apskatīt upes 
stāvkrastus, 200 gadu vecu priedi, brūno avotiņu, cūku vannu, 
bebru māju, mežizstrādes laukumu, melnalkšņu audzi, dižbērzu, 
Spuņņakmeni un daudzus citus objektus. Ja būsiet īpaši vērīgi, 
ieraudzīsiet arī dažādu sugu putnus, par kuriem informāciju varēsiet 
atrast takā izvietotajos stendos. +371 28302871, tic@tukums.lv, 
www.turisms.tukums.lv

28. Nīcgales Lielais akmens   Šis dižakmens ir vislielākais pašreiz 
zināmais laukakmens Latvijā. Tas atrodas dziļi mežā ap 6 km uz 
austrumiem no Nīcgales dzelzceļa stacijas, taču viegli sasniedzams 
pateicoties ierīkotajam zemesceļam un norādēm. Akmens atrodas 
meža stigu krustpunktā. Stāsta, ka velns ar to gribējis aizdambēt 
Daugavas upi, taču pa ceļam smagais akmens esot izkritis no rokām. 
+371 65471144, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
www.mammadaba.lv

29. Dabas parks "Ogres zilie kalni"   Ļoti pievilcīgās un dažādās 
ainavas, pauguri, atpūtai ļoti piemērotie gaiši priežu meži ir lieliska 
vieta pastaigām, nūjošanai un velobraukšanai. Ziemā dabas parkā 
tiek iekoptas distanču slēpošanas trases. Augstākajā virsotnē atrodas 
pilskalns - Zilais kalns, no kura paveras iespaidīgs skats uz Ogri un 
apkārtni. +371 65071883, info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv

30. Dabas parks "Pape"   Ezera apkārtne ir viena no labākajām 
novērošanas vietām Latvijā putnu migrācijas laikā. Putnu vērošanai 
pieejams tornis Papes ciema Priediengalā, kā arī 2 putnu novērošanas 
slēpņi ezera austrumu krastā. Savukārt Nidas purva rietumu malā 
slejas novērošanas platforma purva izpētei. Dabas procesu taka 
piedāvā ceļojumu neskartā dabā ar piecām pieturām: ezeru, pļavu, 
mežu, purvu un kāpām. Parka teritorijā dzīvo arī savvaļas zirgi, 
taurgovis un sumbri. +371 63489501, turisms@nica.lv, +371 29134903, 
rucava.tic@inbox.lv, www.pdf-pape.lv

31. Dabas liegums "Pāvilostas pelēkā kāpa"   Uz ziemeļiem 
no Pāvilostas uz platākās pelēkās kāpas Latvijā izveidota divstāvīga 
skatu platforma, stāvlaukums, izvietoti informācijas stendi un laipa 
uz jūru. Kāpa ir nozīmīga dzīves vieta daudzām aizsargājamām augu 
un dzīvnieku sugām. Agrāk šajā vietā zvejnieki novietojuši laivas un 
žāvējuši tīklus. +371 63498229, tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv

32. Dabas parks "Piejūra"   Savu veco priežu mežu, kāpu un 
pludmaļu dēļ tā ir ļoti iecienīta atpūtas vieta. Carnikavas novadā 
līdz mūsdienām saglabājies Gaujas grīvas dabiskais izskats un 
ceļojošo kāpu liecības. No 18 m augstās Baltā kāpas Saulkrastos 
paveras brīnišķīgs skats uz jūru, savukārt Bolderājā no putnu 
vērošanas torņa var iepazīties ar daudziem apkārtnē ligzdojošajiem 
putniem. +371 29326285, tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv, 
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv

33. Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"   Krāšņā ielejā, ko 
izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi, un kuras krasti bagātīgi noauguši ar 
platlapju kokiem izveidotas vairākas mācību izziņu takas: Augšzemes 
ainavu taka gar 6 ezeriem (8 km), Sprīdīša taka ar koka skulptūrām 
bērniem (1,6 km) un Dendroloģiski-ģeogrāfiskais maršruts ar 
vareniem dižkokiem (3,8 km), kā arī koka laipa pāri nelielam dzērveņu 
purviņam. +371 65462296, +371 29264801, parvalde@pilskalne.lv, 
www.ilukste.lv

34. Pokaiņu mežs   Mežs ir sena svētvieta ar īpašām enerģijām, 
kurā novērojami lielāki un mazāki akmeņi un akmeņu krāvumi. Tik 
liela visu izmēru un formu akmeņu koncentrācija vienuviet rada 
patiesi neparastu iespaidu. Neaizmirstiet uzvilkt ērtus apavus, 
lai dotos pastaigās pa pauguriem un dziļām ielejām, kuras veido 
neparasti gleznainu ainavu. +371 63729177, pokainumezs@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv

35. Pūrciema baltā kāpa   Kāpas apkārtne saista gan ar savu 
pirmatnējo dabu, gan savu vēsturi, jo te atrasta pirmā akmens 
laikmeta iedzīvotāju apmetne Latvijas ziemeļrietumu piekrastē. 
Tās apskatei izveidota īpaša taka (0,9 km) gar Pilsupītes krastiem. 
Izstaigājot taku, iespējams iepazīties ar to, kā veidojusies smilšu strēle 
un kā mainījusies daba laika un cilvēku ietekmē. +371 63269594, 
tic@roja.lv, visit.roja.lv, www.mammadaba.lv

36. Dabas parks "Ragakāpa"   Dabas parka teritorijā ir 
sastopamas ļoti vecas priežu audzes, kuru vecums sasniedz ap 340 
gadus, kā arī retas augu sugas un putnu sugas. Dodieties pastaigās 
pa 4 atsevišķām takām: Dabas skatu taku, Kukaiņu taku, Priežu 
taku un Augu taku, kuru kopējais garums ir 2 km. Tajās ierīkotas 
plašas skatu platformas, drošas un ērtas kāpnes, izvietoti soliņi, 
informatīvas norādes un stendi. +371 67754909, info@jurmala.lv, 
www.tourism.jurmala.lv

37. Dabas liegums "Randu pļavas"   Vienīgās piejūras pļavas 
Latvijā ar unikālu augu sugu daudzveidību. Šeit sastopama trešdaļa 
Latvijas augu sugu jeb aptuveni 600 sugas, tai skaitā Latvijā un citās 
Eiropas valstīs retas un apdraudētas. Tā ir arī starptautiski atzīta putnu 
migrācijas un ligzdošanas vieta. Pļavās iekārtota dabas taka (4 km) un 
putnu vērošanas tornis. +371 64041254, liene.tiesnese@salacgriva.lv, 
tourism.salacgriva.lv

38. Dabas parks "Riežupe"   Iepazīstieties ar mākslīgu alu 
labirintu 460 m garumā, kas izcirsts baltajā smilšakmenī un ir 
garākā alu sistēma Baltijā. Gaisa temperatūra šeit visu gadu ir +8° C. 
Riežupes ielejā aug aizsargājami augi, vairāki dižkoki un citi neparasti 
koki, kurus jāsargā no apkārtnes bebru zobiem. +371 263322259, 
tourinfo@kuldiga.lv, www.smilsualas.lv, www.visit.kuldiga.lv

39. Dabas parks "Salacas ieleja"   Viena no skaistākajām vietām 
Latvijā atrodas Salacas krastos lejpus Mazsalacas. Te izstaigājamas 
Skaņākalna dabas taka (4 km) un Dauģēnu dabas taka (9 km). 
Skaņā kalna dabas parkā patīkamus pārsteigumus gūs gan unikālu 
dabas skatu meklētāji, aplūkojot varenās smilšakmens klintis un 
alas, kā arī sadzirdot Skaņākalna klints atbalsi, gan arī ģimenes ar 
bērniem, izbaudot izzinošas rotaļas svaigā gaisā. Vēl iespaidīgāki 
skati uz smilšakmens atsegumiem paveras laivotājiem no upes. 
+371 64251776, turisms@mazsalacasnovads.lv, www.mazsalaca.lv

40. Dabas parks "Sauka"   Kluss stūrītis Sēlijā, kurš dod iespēju 
katram ļauties dabas mieram, ezera ūdeņiem un makšķerēšanas 
burvībai. Izkustieties Tālivalža dabas takā (0,6 km), Velniņu takā ar 
atrakcijām (0,6 km) vai dodieties velomaršrutā apkārt Saukas ezeram 
(25 km)! No Ormaņkalna skatu torņa paveras lielisks skats uz Saukas 
ezeru un Sēlijas mežiem. +371 29428226, saukasdabasparks@inbox.lv, 
www.saukasdabasparks.lv

41. Dabas liegums "Sedas purvs"   Pārplūdušajās agrākajās 
kūdras ieguves vietās lielās platībās ieviesušās niedres un vilkvālītes, 
tāpēc te izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai. Lai to visu 
pilnvērtīgi iepazītu, noderēs divi putnu vērošanas torņi pie kūdras 
karjeriem un informatīvie stendi, kā arī iespējams doties garākā 
pārgājienā apkārt purvam pa dzelzceļa sliedēm (20 km) vai pa Sedas 
purva izziņas taku (4-8 km). +371 64725522, tib@valka.lv, visit.valka.lv, 
www.ldf.lv

42. Skaistkalnes karsta kritenes   Lai gan karsts notiek 
diezgan plašā teritorijās visā pasaulē, tikai retumis ir novērojamas šim 
procesam raksturīgākās virszemes izpausmes - kritenes un karsta 
ezeri. Skaistkalnes apkārtne ir viena no unikālajām vietām Latvijā, kur 
iespējams vērot karsta izraisītās pārvērtības, dodoties ekskursijās gida 
pavadībā. +371 63923797, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv, 
www.mammadaba.lv

43. Skrīveru dendroloģiskais parks   Izmantojiet iespēju 
iepazīties ar citu zemju tradicionālo mežu ainavu, nepametot Latvijas 
teritoriju. Šeit atrodamas ap 300 koku un krūmu sugas un pasugas, no 
kurām 30 ir pasaulē reti sastopamas. Parkā ir izveidoti pastaigu celiņi, 
bet pie augiem izvietotas plāksnītes ar sugas nosaukumu latviešu 
un latīņu valodā. +371 28633643, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv, 
www.mammadaba.lv

44. Smiltenes apkārtnes velotakas   Smiltenes apkārtnes 
mežos izveidotas dažāda garuma un sarežģītības pakāpju velotakas, 
kas ved caur mežiem, gar ezeriem, pa kalniem un lejām. Takas ir 
marķētas, katra savā krāsā un ir uzstādītas arī taku shēmas. Trasē 
izveidotas labiekārtotas piknika un atpūtas vietas. Garākās takas 
garums ir aptuveni 30 km. +371 64707575, tourism@smiltene.lv, 
www.smiltene.lv, www.mammadaba.lv

45. Dabas parks "Svente"   Lieliska vieta putnu vērošanai, jo 
Sventes ezera niedrājus par ligzdošanas vietām izvēlējušās vairākas 
aizsargājamo putnu sugas: lielais ķīris, lielais un mazais dumpis, kā 
arī citas biežāk sastopamas putnu sugas. Egļu kalnā ir uzbūvēts 
skatu tornis, kur skatītāja acīm Latgales meži un ezeri atklājas visā to 
krāšņumā. Vasarā šeit var izstaigāt dabas taku, bet ziemā darbojas 
kalnu slēpošanas trases. +371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, 
www.visitdaugavpils.lv, www.mammadaba.lv

46. Dabas parks "Talsu pauguraine"   Talsu pauguraine 
ceļotāju aicina mirkli pakavēties zaļajā dabas pasaulē, izstaigāt 
‘'Skaņu takas'' Mācītājmuižā, uzkāpt Ziemeļkurzemes augstākajā 
virsotnē - Kamparkalnā, pasapņot Sirdsezera un Sapņezera ūdensrožu 
ieskautajos krastos un iepazīties ar mūsu senču rakstiem, zīmēm un 
dievībām ''Jāņkalnu'' folkloras takā (1,5 km). Apkārtnes pakalnus var 
izbraukāt arī vairākos 15-37 km garos velomaršrutos. +371 63224165, 
tic@talsi.lv, www.talsitourism.lv

47. Teiču dabas rezervāts   Sajūtas gluži kā tundrā - kur vien 
skaties, kilometriem tālu tikai sūnām un sīkiem bērziņiem apaugušas 
ūdens lāmas. Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu 
purviem Baltijā. Piesakieties iepriekš un izbaudiet pastaigu gida 
pavadībā pa izziņas taku un vairākiem skatu torņiem - jaunākais 
no tiem šoruden tiks uzbūvēts Krustkrogā. +371 26473408, 
+371 26528739, teici@teici.gov.lv, www.daba.gov.lv

48. Tērvetes dabas parks   Tā ir brīnišķīga vieta, kur pavadīt visu 
dienu kopā ar ģimeni - tur ierīkotas pastaigu takas un bērnu rotaļu 
laukumi, apskatāmi pasaku tēli, vairāk nekā simt dzīvnieku un kukaiņu 
koka skulptūras. Parka teritorijā var vizināties Pasaku vilcieniņā, 
doties izbraukumā ar velosipēdu vai izjādē ar zirgu. Ērtas takas ved 
cauri vairāk nekā 300 gadu vecam priežu silam. Parkā ierīkotas arī 
vairākas atpūtas un piknika vietas, darbojas kafejnīcas. Tērvetes 
dabas parks 2009. gadā tika atzīts par EDEN konkursa laureātu jeb 
Eiropas izcilāko tūrisma galamērķi. +371 63726212, tervete@lvm.lv, 
www.tervetesparks.lv, www.mammadaba.lv

49. Vasenieku purva laipa Stiklu purvos   Lai labāk varētu 
iepazīt purvu un tā iemītnieku dzīvi, vienā no Stiklu purviem - 
Vasenieku purvā - ir ierīkota purva laipa (4 km). Apmeklētāji var 
apskatīt gan degradēto purva daļu, ejot gar purva meliorācijas 
grāvi, gan salīdzināt to ar dzīvības pilno dabisko purva daļu. No 6 m 
augstā skatu torņa pavasaros var izbaudīt dzērvju dejas un medņu 
un rubeņu riesta dziesmas. +371 29452024, ldf@ldf.lv, www.ldf.lv, 
www.mammadaba.lv

50. Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene"   Drusku 
pilskalns ir viens no visstāvākajiem Latvijas pilskalniem. Uzkāpjot pa 
taku (2,1 km) pirmajā virsotnē paveras skats uz Igaunijas augstāko 
virsotni Lielo Munameģi (318 m v.j.l.). Tad pa meža ceļu taka ved uz 
Drusku pilskalnu, šķērso to un ved atkal lejā uz Pilskalna ezeru. Netālu 
esošajā saimniecībā "Mauriņi" var iepazīties ar savvaļas zirgiem, govīm 
un citiem lauku sētai raksturīgajiem dzīvniekiem. +371 26520232, 
janis.prangels@gmail.com, www.veclaicene.lv

51. Dabas liegums "Velnezers"   Šī iecienītā apskates un atpūtas 
vieta atrodas tuvu Aglonai. Ezers suģestē ar savu noslēpumainību - 
tas ir 17 metru dziļš - un neparasti dzidro gaišzaļo ūdeni. Arī šī ezera 
krastos aug vairākas reto augu sugas - smiltāju neļķe, meža silpurene, 
Baltijas dzegužpirkstīte un citas. Netālu no ezera ir ierīkota atpūtas 
vieta ar galdiņiem un soliņiem, kā arī ugunskura vietas. +371 29118597, 
turisms@aglona.lv, www.aglona.travel, www.mammadaba.lv

52. Dabas liegums "Ventas ieleja"   Šis Ventas upes posms 
pie Kuldīgas izceļas ar dažādu biotopu un ainavas daudzveidību. 
Dabas lieguma teritorijā atrodas tādi populāri tūrisma objekti kā 
Ventas rumba, Senais ķieģeļu tilts pār Ventu un Veckuldīgas pilskalns. 
Pavasaros un rudeņos šeit var redzēt, kā zivis nārstojot ūdenskritumu 
mēģina pārvarēt, lecot pa gaisu. No skatu torņa Ventas labajā krastā 
var izbaudīt vienu no labākajiem skatiem uz upes ieleju un Kuldīgas 
vecpilsētu. Dabas liegumu šķērso trīs velomaršruti. +371 63322259, 
tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv

53. Dabas liegums "Vidzemes akmeņainā jūrmala"   Tā ir 
vienīgā vieta Baltijas jūrā, kur jūras krastā apskatāmi smilšakmens 
atsegumi. Pārgājienā no Veczemju klintīm līdz Melekiem (4 km) 
vai no Vitrupes līdz Tūjai (19 km) redzēsiet gan laukakmeņiem un 
oļiem klātās pludmales, gan smilšakmens atsegumus, priekškāpas, 
pelēkās kāpas un pļavas. Šeit sastopamas arī retas un aizsargājamas 
jūras piekrastes augu un dzīvnieku sugas. +371 64041254, 
liene.tiesnese@salacgriva.lv, tourism.salacgriva.lv

54. Dabas parks "Vilce"   Dabas parkā ikvienam ir iespēja 
ieraudzīt un sajust senā pilskalna diženumu, noklausīties Vilces 
muižas stāstus un baudīt brīnišķīgo dabu, pastaigājoties pa dabas 
takām. Plašajā Zaķu pļavā, kur ir labiekārtota atpūtas vieta ar šūpolēm, 
nojumēm piknikam un ugunskura vietām, var aktīvi atpūsties un 
sportot. +371 63005445, info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv, 
www.mammadaba.lv

55. Zebrus ezers   Ezerā un tā krastos atpūtas un izklaides iespējas 
atradīs gan pārliecināts makšķernieks, gan klusais dabas vērotājs, gan 
arī aktīvās atpūtas cienītājs. Te ir skatu tornis, labiekārtota pludmale, 
laivu noma, sporta laukumi, nojume, ugunskura vieta, kā arī putnu 
vērošanas tornis. Mežainajā apvidū ir daudz interesantu vietu, kuras 
var apceļot, gan dodoties kājnieku takās, gan braucot ar auto vai 
velosipēdu. +371 29252368, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv

56. Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja"   Lai varētu 
izbaudīt dabisku vidi Gaujas upes krastos, apskatīt ūdenskritumus, 
dolomītu atsegumus, avotus, dižakmeņus, apvidum raksturīgos 
augus un dzīvniekus, šeit izveidotas vairākas dabas takas - Zīles 
dabas taka (2,2 km), Vekšu dabas taka (0,6 km), Gaujienas dabas taka 
(6 km), Randātu dabas taka (1 km), Vizlas dabas taka (1,2 km) un Kokšu 
ezeru dabas taka (7 km). +371 64720324, ziemelgauja@gmail.com, 
www.zgauja.lv

1. Dabas parks "Abavas senleja"   Abavas ieleja ir viena no 
izteiksmīgākajām senlejām Latvijā, kas izveidojusies ledus laikmeta 
ūdeņu kušanas rezultātā. Drubazu botānikas takā (1 km) var sastapt 
gan savvaļas govis, gan ieraudzīt, kāds izskatās kalna purvs. Čužu 
purva aizsargājamos augus un dzīvniekus, kā arī ārstniecisko 
sēravotu iespējams apskatīt, ejot pa speciāli ierīkotu 3 km garu taku. 
Savukārt Pedvāles brīvdabas muzeja takās (1-3 km) mākslas darbi 
lieliski iekļaujas apkārtnes paugurainajās ainavās. +371 63181150, 
info@kandava.lv, www.visitkandava.lv, +371 27841827, info@sabile.lv, 
www.sabile.lv

2. Aizvīķu meža parks   Šī ir lieliska pastaigu vieta ģimenēm 
ar bērniem, jo bez dabas veidotajām gleznainajām meža ainavām ar 
eksotiskajiem kokiem te apskatāmi cilvēka roku darināti pasaku un 
teiksmu tēli, kas ceļotājiem vēsta notikumus arī no Aizvīķu muižas 
vēstures. Veco koku dobumos patvērusies arī dzīvā radībiņa - pūces, 
mazputniņi, meža bites, kuras jūs reti kur ieraudzīsiet. +371 29186717, 
www.mammadaba.lv, www.priekulesnovads.lv

3. Dabas parks "Balkanu kalni"   Trīs izzinošas dabas takas 
ved caur jaukto koku mežiem ar daudzveidīgu augu valsti, stāvām 
nogāzēm, augstiem pauguriem un dziļām gravām. Parka teritorijā ir 
apskatāmas koka un akmens skulptūras - te var sastapt ziloni, vilku un 
Latvijā lielāko paceplīti. Katrā gadalaikā parks pārsteidz ar savu krāsu 
gammu, jo te ir aplūkojami dažādu sugu un šķirņu koki. Garšaugu 
dārzā var iepazīt aromātu pasauli un nobaudīt dažādas zāļu tējas. 
+371 29132664, vijakulsa@inbox.lv, www.vilaka.lv

4. Baltijas jūras stāvkrasts Jūrkalnē   Šī ir viena no 
gleznainākajām Baltijas jūras piekrastēm Latvijā ar klusu, civilizācijas 
neskartu pludmali un iespaidīgu līdz 20 m augstu stāvkrastu. No 
krasta kraujas uz smilšaino pludmali ved speciāli veidotas kāpnes, 
kas jau vairākkārt ir atjaunotas, jo spēcīgu vētru laikā krasts atkāpjas 
par vairākiem metriem gadā. Netālu esošajās saimniecībās var 
sastapt Zilās govis. +371 63630046, jurkalne@jurkalnesstavkrasts.lv, 
www.jurkalnesstavkrasts.lv

5. Dabas parks "Bauska"   Bauskas apkārtnes upju krastos 
atrodas ne tikai vieni no lielākajiem Zemgales dolomīta atsegumiem, 
bet arī atjaunotā Bauskas pils ar pilsdrupām un Mežotnes pils, 
kurai iepretim Lielupes kreisajā krastā koku ieslēpts paceļas 
iespaidīgais Mežotnes pilskalns ar skatu platformu. +371 63923797, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv

6. Dabas liegums "Burtnieku ezera pļavas"   Burtnieka 
apkārtne ir populāra putnu vērošanas vieta. Pie Burtnieku muižas 
sākas Vīsraga taka (2,7 km), kas aizved apmeklētājus līdz putnu 
un ainavas vērošanas tornim. Pa ceļam no informatīvajiem 
stendiem iespējams saņemt daudzveidīgu un vizuāli bagātu 
informāciju par apkārtnes kultūru, vēsturi un dabas vērtībām. 
Ieplānojiet vismaz stundu takas apmeklēšanai. +371 25770008, 
turisms@burtniekunovads.lv, www.ldf.lv

7. Dabas liegums "Cenas tīrelis"   Purva laipa (3,5 km) 
izveidota, lai apmeklētājus iepazīstinātu ar vienu no skaistākajām 
Latvijas dabas dzīvotnēm - sūnu jeb augsto purvu. Laipa vijas gan gar 
skaistiem purva ezeriem, tajā mītošajiem augiem un dzīvniekiem, gan 
pa purva degradēto daļu. Laipas sākumā un vidū iespējams uzkāpt 
putnu vērošanas torņos. +371 67012553, rigasmezi@riga.lv, www.ldf.lv, 
www.rigasmezi.lv

8. Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"   Sitas un 
Pededzes ielejās pie šo upju satekas atrodamas plašas dabisku 
un nepārveidotu palieņu pļavu platības, kur ganās vairāk nekā 60 
savvaļas zirgi un 80 Hailander šķirnes liellopu liels ganāmpulks. 
Izstaigājiet dabas izziņas taku gar Pededzes krastiem 3,8 km garumā, 
piesakieties putnu vērošanas ekspedīcijai vai kāpiet laivās un 
nesteidzīgi izbaudiet līkumoto Pededzi ar simtgadīgajiem ozoliem 
tās krastos. +371 64497729, turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv, 
www.ldf.lv

9. Dabas parks "Daugavas ieleja"   Starp Skrīveriem 
un Aizkraukli gandrīz 10 kilometru garumā abos Daugavas 
krastos vēl saglabājies fragments no nepārveidotās Daugavas 
senielejas. Daugavas taka (10 km), Senbaznīcas taka, Ašķeres 
jeb Spīdalas taka (0,4 km), Antona taka, Karikstes taka (0,3 km) 
ļaus Jums nesteidzīgi iepazīties ne tikai ar daudzveidīgajām 
ielejas ainavām, bet arī daudziem kultūrvēsturiskiem objektiem. 
+371 26394302, info@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

10. Dabas parks "Daugavas loki"   Starp Daugavpili un Krāslavu 
8 Daugavas lokos izvietojies dabas parks, kurā varēsiet ne tikai 
izstaigāt Markovas izziņas taku (1,6 km) un Adamovas taku (2 km), bet 
arī vērot apkārtni cik tālu vien sniedzas skatiens no Priedaines skatu 
torņa. Ņemiet līdzi velosipēdus braucienam pa Krāslavas - Juzefovas 
maršrutu (46 km) vai dodieties ar laivu vai plostu izlīkumot kaut 
visus upes lokus! +371 65471321, +371 65422818, +371 65622201, 
info@visitdaugavpils.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, tic@kraslava.lv, 
www.visitdaugavpils.lv, www.visitkraslava.com, www.mammadaba.lv

11. Dabas parks "Doles sala"   Doles sala atrodas Latvijas lielākās 
upes Daugavas vidū. Šī vieta ir viena no populārākajām romantisku 
pastaigu vietām, it īpaši pavasaru pievakarēs, kad no šejienes vērojami 
neaizmirstami saulrieti. Apskatiet Daugavas muzeju, izstaigājiet 
muižas parku un neaizmirstiet aiziet arī līdz 12 m augstajam 
sarkanīgajam dolomīta atsegumam upes krastā. +371 67216367, 
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv

12. Dunikas dabas liegums un purva taka   Šo 4,5 km garo 
pastaigu taku veido koka laipu klājums, kas stiepjas pāri Tīrspurvam 
līdz gandrīz pusotru gadsimtu vecajai Luknas skābaržu audzei, kura 
savus zarus izslējusi kārtīgas sešstāvu mājas augstumā. Šurp ieteicams 
doties, lai izbaudītu neparasto klusumu, kas allaž valda purvā, un 
neikdienišķo, pirmatnējo ainavu - purvu ar akačiem, ezeriņiem un 
saliņām - un tam blakus esošo vienīgo skābaržu tīraudzi Latvijā. 
+371 26335266, www.mammadaba.lv

13. Dabas parks "Dvietes paliene"   Tas ir viens no lielākajiem 
un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Eiropā. 
No Skuķu ezera putnu vērošanas torņa varēsiet vērot migrējošo 
putnu pulcēšanās un ligzdošanas vietas. Jebkurā gada laikā 
iespējams apciemot savvaļas zirgus un govis. Informācijas centrā 
"Gulbji" var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas bagātībām 
un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Apkārt parkam var doties 
arī pa velomaršrutu (25 km). +371 29491927, edmunds@ldf.lv, 
www.dvietespaliene.lv

14. Dabas parks "Embūte"   Neparasti ainaviskā teritorijā 
Embūtes pauguraines vidusdaļā atradīsiet gan interesantus dabas, 
gan kultūras tūrisma objektus: Embūtes pilskalnu, muižas, pils un 
baznīcas drupas, kuršu virsaiša Induļa nāves vietu, Joda dambi un 
skatu torni. +371 26632134, embutes.tic@inbox.lv, www.liepaja.travel

Dabas takas

Skatu vietas, torņi, ainavas

Putnu un zvēru vērošana

Piezīmes

Nacionālie parki

+371 6 xxxxxxx Stacionārā telefona numurs

+371 2 xxxxxxx Mobilā telefona numurs

Dabas objekti

Baltijas populārākajā kūrortpilsētā Jūrmalā atrodas arī Ķemeru 
nacionālais parks, kas apmeklētājiem sniedz plašas iespējas atpūtai 
dabā. Tā ir Natura 2000 teritorija, kas īpaši izceļas ar lielu bioloģisko 
daudzveidību - purva ezeriņiem bagāto Ķemeru tīreli; gandrīz visiem 
mežu veidiem, kas raksturīgi Latvijas platuma grādiem; pļavām, kurās 
ganās gan meža dzīvnieki, gan savvaļas govis un zirgi; jūras piekrasti 
ar baltu smilšu pludmalēm un sausiem priežu mežiem; kā arī trim lieliem ezeriem, 
kuru plašie un rāmie ūdeņi ne tikai priecē acis, bet arī rada brīnumainu miera sajūtu. 
Ķemeru apkārtne ir bagāta ar dažādiem minerāliem un ārstnieciskajiem ūdeņiem. Jau 
18. gadsimtā tika nodibināts Ķemeru kūrorts, kura sērūdeņraža avotu un dūņu vannas 
ieradās baudīt cilvēki no visas Eiropas.

 Lielā Ķemeru tīreļa laipa (3 km), Kaņiera ezera niedrāju laipa (0,6 km), 
Kaņiera pilskalna taka (1,5, km) Slokas ezerataka (3 km), Dabas gleznu taka (3,5 km) un 
Baskāju taka (1,5 km), "Valguma pasaulē" taka (3,5 km)

 Kaņiera ezera tornis, Dunduru pļavu tornis un skatu vieta, Slokas ezera tornis

 Ķemeru sanatorijas parks, Kaņiera un Slokas ezeri, Dunduru pļavas

 Slokas ezera velomaršruts (12 km), Šlokenbekas aplis (17 km), Meža aplis (16 km), 
Lustūžkalna aplis (22 km), Zaļās kāpas gājēju un velomaršruts (10 km)

 Kaņiera un Valguma ezeri

 www.daba.gov.lv/kemeri, pieriga@daba.gov.lv, +371 67730078

Ķemeru nacionālais parks

Latgales īpašais kolorīts, burvīgas ainavas ar pilskalniem, ūdeņiem un 
mežiem, Rāznas ezers - liela dabas daudzveidība raksturo jaunāko 
Latvijas nacionālo parku. Parka teritorijā ir vairāki ezeri. Viens no tiem 
– Rāznas ezers ir otrs dižākais ezers Latvijā. Tā smilšainās pludmales 
vedina Rāznas ezeru dēvēt par Latgales jūru. Ezers ir bagāts zivīm, un tā krastos 
izveidotas vairākas labiekārtotas atpūtas vietas. Ežezers izceļas ar to, ka ezerā ir apmēram 
70 salveidīgu veidojumu, no kuriem aptuveni puse gan ir aizaugusi ar niedrēm un 
meldriem. Lēš, ka ezerā ir 33 - 36 salas. Rāznas nacionālajā parkā atrodas Latvijas trešais 
augstākais paugurs – Lielais Liepukalns (289 metri virs jūras līmeņa), kas izceļas ar mūsu 
valsts apstākļiem iespaidīgu relatīvo augstumu! Rāznas ezeram blakus Mākoņkalna 
(248 m virs jūras līmeņa) virsotnē saglabājušās Livonijas ordeņa 13. gadsimtā celtās, 
neieņemamās Volkenbergas mūra pils fragmenti.

 Andrupenes purva taka (1 km), Akmeņu taka (1 km), Stalidzānu pilskalna (Svilušā 
kalna) taka (0,5 km), Grumušku meža taka (2 km), Piloru ozolu audze (0,1 km)

 Mākoņkalns, Lielais Liepukalns, Vecslobodas pilskalns

 Rāznas, Kaunatas, Bižas ezeri un Ežezers

 Ap divriteni apkārt Rāznas ezeram (46 km), Latgales virsotnē – Lielā Liepukalna 
apkārtnē (30 km), Ežezera noslēpumi (36 km), Kulta vietas Mākoņklana apkārtnē (18 km), 
Mākoņkalna akmeņu leģendas (16 km), Zosnas muižas apkārtnē (11 km)

 Ežezers, Rāznas ezers

 www.daba.gov.lv, latgale@daba.gov.lv, +371 64605860

Rāznas nacionālais parks

Slīteres nacionālā parka teritoriju var uzskatīt par unikālu Baltijas jūras 
ģeoloģiskās vēstures muzeju. Tur ir gan 30-50 m augstā Baltijas ledus 
ezera senkrasta krauja, kas noaugusi ar sugu ziņā izcili bagātu dabisku 
platlapju mežu, gan kangaru un vigu komplekss. Neatņemama parka 
sastāvdaļa ir jūras piekraste ar smilšainu liedagu un kāpām, sausiem kāpu priežu 
mežiem, piekrastes akvatoriju un vairākus kilometrus garām kāpu grēdām (kangari), kas 
mijas ar šaurām ieplakām (vigas). Nacionālais parks atrodas uz putnu migrācijas ceļa, 
pavasarī šai vietā novērojams milzīgs migrējošo putnu daudzums. Parka teritorijā dzīvo 
tādi reti sastopami un aizsargājami rāpuļi kā purva bruņurupucis un gludenā čūska, 
bet Kolkas apkārtnē – smilšu krupis. Nacionālā parka zvejnieku ciemos jūras krastā 
var iepazīties ar līvu jeb lībiešu kultūras mantojumu, kas ir nozīmīga Ziemeļeiropas 
kultūrvēsturiskā mantojuma daļa.

 Kolkasraga aplis (3 km), Gar jūras krastu (40 km), Iepazīsti Mazirbi (10 km), Kolkasraga 
priežu taka (1 km), Ēvažu dabas taka (0,5 km), Pēterezera dabas taka (3,5 km)

 Šlīteres bāka, skatu tornis Zilo kalnu nogāzē, skatu laukums Ēvažu stāvkrastā

 Ēvažu, Kolkas priežu taka, Slīteres dabas takas, jūras krasts pie Vaides ciema un 
Kolkasraga

 Slīteres aplis (50 km), Pa lībiešu ciemiem (28 km), Mazbānīša dabas taka (17 km)

 Apkārt Kolkas bākai (15 km)

 www.slitere.lv, kurzeme@daba.gov.lv, +371 63286000

Slīteres nacionālais parks

Kāpēc atpūsties pie dabas Latvijā?

www.latvia.travel

www.daba.gov.lv

www.mammadaba.lv

www.lvm.lv

www.ldf.lv

Vairāk informācijas par atpūtu pie dabas Latvijā
Velomaršruti

Laivošanas maršruti, makšķerēšana

Rīga
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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

Apzīmējumi

RĪGAS JūRAS LĪCIS

Tūrisma informācijas centri

EDEN apbalvojumu kā izcilākais Eiropas tūrisma 
galamēķis saņēmuši:

36 Jūrmala 52 Kuldīga 48 Tērvete

kā arī Liepāja, Līgatne un Rēzekne.

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

Plāno un sagatavojies

•	 Dod priekšroku atpūtai Latvijā, jo pati ceļošana arī atstāj iespaidu uz vidi.
•	 Pārtikas iepakošanai lieto vairākkārt lietojamos un mazgājamos trauciņus.
•	 Inventāru vari aizņemties vai iznomāt. Nav jāpērk viss.
•	 Vairāk izmanto sabiedrisko transportu.

Respektē noteikumus un citu tiesības

•	 Noskaidro teritorijas apmeklēšanas noteikumus un ievēro tos.
•	 Atceries, ka atsevišķās vietās var būt noteikti ierobežojumi. Tie parasti saistīti ar dabas 

aizsardzības noteikumiem, atpūtu, uzturēšanos privātīpašumā, lauksaimniecības 
zemju šķērsošanu u.c.

Neatstāj savas klātbūtnes apliecinājums

•	 Staigā pa takām vai laipām, lai neizmīdītu apkārtni.
•	 Ierīko apmetni pastāvošās atpūtas vietās. Saudzē lakstaugus, sūnas, ķērpjus un to 

augšanas vietas.
•	 Ej dabā klusu, lai netraucētu savvaļas dzīvniekus.
•	 No apmeklētās vietas aiznes sev līdzi tikai fotogrāfijas un iespaidus!
•	 Ja nav pieejama tualete, izroc bedrīti tālāk no ūdens, takas un nometnes vietas.
•	 Dodoties projām, aizber to ciet.
•	 Tualetes papīru izmanto saprātīgi. Nebaidies lietot dabiskās alternatīvas: sūnas, lapas, 

sniegu.

Esi piesardzīgs ar uguni!

•	 Izmanto tikai ceļvežos norādītas atpūtas vietas ar ugunskuru vietām. Malku lieto 

taupīgi, īpaši vietās, kur tā tiek pievesta.
•	 Ugunskura vietas ierīkošanu ārpus atpūtas vietām saskaņo ar zemes īpašniekiem vai 

teritorijas apsaimniekotājiem. 
•	 Ja ugunskura vietu ierīkošana atļauta, apsver vietas izvēli:
- izmanto jau esošu ugunskura vietu;
- ja tādas nav, izgriez un uzrullē vai izcel velēnu.
•	 Laukumu izveido divreiz lielāku nekā pats ugunskurs.
•	 Pēc kurināšanas, sakārto ugunskura vietu un uzgaidi, kamēr atdziest pelni un ogles. 

Tikai tad atliec velēnu atpakaļ.
•	 Vācot iekurus un zarus, uzlasi tos no zemes. Izvairies lauzt zarus no augošiem kokiem.
•	 Atceries! Nekad nekurini ugunskuru ugunsbīstamās vietās un ugunsbīstamās sezonas 

laikā!

Mazgā savus traukus un arī pats mazgājies tālāk no ūdeņiem

•	 Trauku mazgāšanai pasmel ūdeni kādā lielākā traukā. Izmantoto ūdeni izlej uz zemes, 
nevis upē vai ezerā. Tā tu izvairīsies no ūdenstilpnes liekas piesārņošanas.

•	 Pats mazgājies līdzīgā veidā.
•	 Mazgājamos līdzekļus lieto tikai tad, ja tas tiešām nepieciešams.

Izpako, izmanto, sapako

•	 Pēc iespējas mazāk izmanto vienreizējos iesaiņojamos 
materiālus. Tā tu mazināsi atkritumu uzkrāšanos.

•	 Pārtikas pārpalikumus, tējas maisiņus vai pārtikas 
iepakojumu savāc un aiznes līdzi.

AutobussZaļie padomi: Izvēlies dabas aizsardzību! www.daba.gov.lv
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Attālumi starp pilsētām (km)

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

Vilciens

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
•	 Uzziņu dienests: +371 67231181 
•	 E-pasts: uzzinas@ldz.lv
•	 Biļešu kases darba laiks: 4:30-23:40

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

Auto

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

Latvijas Automoto biedrība (LAMB)
•	 Diennakts auto palīdzība un uzziņas. Tel: 1888
•	 Mājaslapa: www.lamb.lv

Autoklubs SOS
•	 Diennakts auto palīdzība. Tel: +371 67333333
•	 Mājaslapa: www.sos.lv

Velo

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

Latvijas Riteņbraucēju apvienība
Mājaslapa: www.divritenis.lv

Vilcienos drīkst pārvadāt velosipēdus! Ja velosipēda apkārtmērs pārsniedz divus 
metrus, tad jāiegādājas bagāžas biļete. Informācija: www.pv.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!

Latvijas velosipēdu reģistrs
Pasargā savu velosipēdu no zādzības – reģistrē to VeloReg.lv!
Mājaslapa: www.veloreg.lv

Taksometrs

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

Rīga

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis

Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Valmiera

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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ugunsdzēsēji 1
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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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Visa veida informācija par Latviju 
(maksas)

1 Tūrisma informācijas centrs Kurzeme

1 Dabas objekts Latgale

Nacionālais parks Vidzeme

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


