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ning selle ümbRus 

Riia ning selle ümbRus 

Kas olete juba jõudnud Riiaga tutvuda? Soovite suunduda 
pealinna lähiümbruses läbiviidavatele ühepäevastele 
ekskursioonidele? Sellelt kaardilt leiate populaarsemad 
Riia turismiobjektid ning huvitavamad kohad, mida Riia 
ümbruses 70 km raadiuses vaadata, suuremalt jaolt on seda 
võimalik teha kasutades ühistransporti – autobussi või rongi. 
Jurmalasse on mugav sõita jalgrattaga selleks spetsiaalselt 
loodud jalgrattateed kasutades. 

Informatsioon erinevate transpordivahendite võimaluste 
kohta ning turismiinfokeskuste kontaktinformatsioon, 
aitab Teil hõlpsasti planeerida ekskursioone Riias ning Lätit 
paremini tundma õppima.

Foto: Läti Turismiarengu Agentuur, V.Descenko, SIA "Rigas nami", V.Kleins, D.Stamberga, 
I.Vikmanis, E.Plinta, I.Sturmanis, L.Balodis, M.Kudrjavcevs, RPAS "Rigas Centraltirgus", 
I.Putans, Biedriba "Rigas Spikeri", SIA "BC Grupa", SIA "Ramkalni Serviss", G.Dukste, V.Vitola, 
IK "Vienkoci", G.Ragelis, R.Hofmanis.
Tasuta
www.latvia.travel, www.latvia.travel/mobile, www.vimeo.com/channels/latviatravel
www.liveriga.com

 Top turismi objektid Riias, Jurmalas ning nende ümbruses 
Turismiinfokeskused Transport 
Reisijatele teadmiseks 

Riia

Riia top 18 turismiobjekti 10. Püssirohutorn.� Püssirohutorn (Smilšu tn 20) on üks 
Riia vangitornidest, algselt kutsuti seda Liivatorniks ning 
ehitati 1330. aastal. Mitmeid kordi ümber ehitatud ning 
nüüdisaegse nime saanud 17. s, kui tornis hakati ladustama 
püssirohtu. 1919. aastal loodi sinna Sõjamuuseum. 
www.karamuzejs.lv

11. Riia kristuse sünni katedraal.� Riia kesklinnas, 
Esplanaadi ääres asub majesteetlik ehitis - Riia Kristuse 
sünni katedraal, mis on Riia suurim õigeusu pühakoda. 
Nõukogude ajal asus seal nii planetaarium kui restoran, 
hoone renoveeriti ning sellest sai jälle sakraalne ehitis, kus 
toimuvad regulaarselt õigeusu jumalateenistused. Riia 
Kristuse sünni katedraal on arhitektuuri ja stabiilsuse sümbol, 
mida külastavad nii Läti tähtsaimad külalised kui ka kõik, kes 
vajavad rahu ja kindlustunnet. www.pravoslavie.lv

12. Juugendstiil.� Selles kütkestavas arhitektuuri stiilis on 
ehitatud üks kolmandik linnast ning seetõttu kutsutakse 
Riiat üheks peamiseks Euroopa juugendstiili keskuseks. 
Parimaid juugendstiili näited võime näha Elizabetes 
ja Alberta tänavail. Osa hoonetest on projekteerinud 
Mihhail Einštein, kuulsa Vene kino režissööri Sergei 
Einšteini isa. Juugendstiili austajad peavad kindlasti 
külastama Riia juugendstiilimuuseumi, mis asub arhitekt 
Konstantins Pēkšēnsi korteris tema enda projekteeritud 
majas Alberta tänav 12. Korter, alates trepikojast ja 
lõpetades elutoa sööginõudega, on suurepärane 
juugendstiili näide. Muuseumis on võimalik süveneda Riia 
juugendstiili vormidesse ja teada saada palju üllatavat. 
www.jugendstils.riga.lv

13. Riia keskturg.� Soovite maitsta värsket soolakurki? 
Tõelist sealihakarbonaadi? Osta värsket köögivilja? Hellitada 
end värskelt suitsutatud angerjaga? Keskturg on üks suurim 
ja vanim viie toiduainete paviljoniga turg Euroopas, mis asub 
tohutu suurtes tsepeliini angaarides. Angaarides ning nende 
ümber kaubeldakse kõigega, lilledest riieteni. Turul käib alati 
vilgas elu, see on väga hea koht tutvuda kohalike elanikega, 
nautida ja osta kohalike tooteid. www.centraltirgus.lv

14. spikeri kvartal.� Kunagi asusid seal laod, kuid 
nüüd – renoveeritud arhitektuurse miljööga nüüdisaja 
kultuurikeskus. Kvartal asub Keskturu ja Daugava jõekalda 
vahel. Spikeri on koduks loovkultuuri organisatsioonidele, 
nüüdisajamuusika ning kino üritustele, kunstigaleriidele, 
kontoritele, hubastele restoranidele ning kohvikutele. 
Kaubaladude kõrval asub muul, kust Daugavast ja Riia 
kanalist võib välja sõita puidust laevaga. www.spikeri.lv

15. bergs bazaar.� Elegantne Bergs Bazaar on ajalooline 
jalakäijate tänavatega hoonete kompleks, loodud aastatel 
1887.–1900. See on üks peamisi restoranide ja poodide 
asukohti Riias. Soovitame külastada väikseid moepoode, 
mis pakuvad nii kohalikku kui ka importkaupa, sisse astuda 
mõnda peenesse restorani või tuntud kohvikusse ning tulla 
kasvõi lihtsalt puhkama ja jalutama. www.bergabazars.lv

16. kalnciema tänava kvartal.� Teisel pool Daugavat 
asub restaureeritud puumajade kvartal – unikaalne 
20. s puuarhitektuuri pärand. Majad kutsuvad külastajaid 
nautima Läti ja Euroopa disaini, siseõuedes toimuvad 
omakorda laadapäevad, kunstinäitused ja loovad töötoad. 
Kalnciema puithoonete ansambel on ainult osa Pārdaugava 
ebatavalisest sarmist. Kogu see Riia linnaosa on täis väikesi, 
sillutatud ja isegi lihtsalt liivast tänavaid ja puithooneid. 
Ja pea iga hoone juures jääb hing kinni, kui imestate, et 
midagi sellist on veel alles jäänud 21. sajandi metropolis!� 
www.kalnciemaiela.lv

17. läti ülikooli botaanikaaed.� Siin võib aeglaselt 
läbi aia jalutada ja tutvuda eksootiliste taimedega kogu 
maailmast, vaadata troopikamajas värvilisi liblikaid ning 
samuti lihtsalt nautida loodust keset linnamelu. Huvitavat 
leiavad siit nii aiandussõbrad kui ka botaanikahuvilised ja ka 
need, kes soovivad aega veeta kaunis ja hoolitsetud kohas, 
samaaegselt midagi uut õppides. www.botanika.lu.lv

18. Riia loomaaed.� Maalilise Ķīšezersi järve kaldal ja 
Mežaparka (Metsapargi) võimsate mändide varjus elavad 
kogu maailmast pärit elusolendid. Saa teada, kuidas söövad 
lõunat flamingod, kui palju söövad päevas jõehobud, miks 
metssigadele dušš meeldib, kui pikk keel on kaelkirjakutel 
jpm!� Päev möödub seal märkamatult!� www.rigazoo.lv

1. Raekojaplats.� Kivisilla vastas asub veel üks tähtis 
vanalinna väljak – raekojaplats. Keskajal asus seal turuplats. 
Teise maailmasõja ajal (1939-1945) hävines väljak täielikult, 
nagu näha, on nüüdseks raekoda (Riia linnavalitsus ), 
Mustpeade ja Švabe maja, Rolandi ausammas ning 
1970. aastal ehitatud Okupatsioonimuuseum täielikult 
restaureeritud. Švabe majas asub Riia Turismiinfokeskus. 
www.vecriga.info

2. mustpeade maja.� Mustpeade maja (Ratslaukums 7) 
algselt kui Uus maja, mis ehitati 14. s 30ndatel aastatel 
vastavalt raekojaülema ning laupmeeste vajadustele. Alates 
15. s päris selle Mustpeade vennaskond, kelle patrooniks 
oli Püha Mauriitsius. "Mustpeade maja" nimetust hakati 
kasutama alles 1687. aastal, kuid vaid 1713. aastal said 
"mustpead" maja täieõiguslikeks omanikeks. Vennaskonda 
võisid kuuluda vaid vallalised kaupmehed. Ehitises asus 
üks rikkalikemaid hõbeesemete kollektsioone. Ehitis 
hävis 1941. aastal. Maja taastati täielikult 1999. aastal. 
www.melngalvjunams.lv

3. Püha Peetri kirik.� Püha Peetri kirik (Skarnu tn 19) 
on veel üks muljetavaldav, punastest tellistest ehitatud 
vanalinna kirik. Kiriku ehitus algas 13. s ning see on oma 
eksisteerimise ajal näinud mitmeid ehitusperioode. 
Kirikutornis on lift, mis viib kahe vaateplatvormini, sealt 
avaneb fantastiline panoraamvaade üle vanalinna katuste. 
www.vecriga.info

4. Rahvusooper.� Läti muusika ja kultuurielu uhkus on 
Rahvusooper, mis asub linna kanali ääres. Hoone on ehitatud 
1863. aastal kui Saksa teater, kuid restaureerimistööd lõpetati 
täielukult 1995. aastal. Ooperis on suurepärane akustika ning 
siin esinevad maailmatasemel muusikud, toimuvad balleti 
etendused ja popmuusika kontserdid. Hoone välisilme 
meenutab Moskva Suurt Teatrit, interjöör, aga on väga 
rikkalik ja peenetundeline. www.opera.lv

5. Vabadusesammas.� Vabadusesammas on üks 
kesksemaid Riia turismi objekte ja Läti iseseisvuse sümbol, 
see asub peatänava – Brivibase tänaval ning ausammast 
kaunistavaid kolme tähte on juba kaugelt, üle parkide, näha. 
Vabadusesambast põhjapoole, linna kanali ääres asub üks 
Riia liiva "mägesid" Bastioni mägi, mis kuulub vanalinna 
roheliste parkide sekka. www.vecriga.info

6. liivi väljak.� Liivi väljak on suhteliselt uus – loodud 
vaid 20. sajandi keskel peale teist maailmasõda. Säilinud on 
huvitav 18. sajandist pärit elumajade kompleks, lisaks 19. 
sajandil ehitatud Suure Gildi (kaupmeeste ühendus )ning 
Väikese Gildi (käsitööliste ühendus) hooned, mis on rikkaliku 
ja luksusliku sisekujundusega. Suvel tegutsevad Liivi väljakul 
mitmed välikohvikud, õhtuti toimuvad elava muusika 
kontserdid, väljaku ääres asuvad restoranid, klubid ning 
inimestest pole siin kunagi puudus. www.vecriga.info

7. Doma väljak.� See suurim vanalinna väljak asub otse 
Riia südames – Doma väljakut ümbritsevad linna parimad 
välikohvikud ja baarid. Tänapäevase ilme on see saanud 20. 
sajadi 30.ndatel aastatel, kui osaliselt lammutati keskaegne 
hoonestus. Väljaku ääres näeme Doma kirikut (Doma 
laukums 1). See on ehitatud kui piiskop Alberti katedraal 
1211. aastal ning on aja jooksul mitmeid kordi ümber 
ehitatud. Tänapäeval ühendab ehitis endas hilisromaani, 
varagootika ning barokk-stiilile omaseid jooni. Doma kirik 
on Läti suurim sakraalne ehitis, milles on tallel suur hulk 
kultuuriväärtusi. www.vecriga.info

8. kunstimuuseum Riia börs.� Muuseumi hoone 
ehitus toimus alates 1852. kuni 1855. aastani, see riikliku 
tähtsusega arhitektuurimälestis jäljendab rikkuse ja külluse 
võrdkujuna Veneetsia renessanssi barokkstiili vorme. Maja 
renoveerimisel uuendati hoone algne välisilme ning taastati 
see vastavalt hoone algsete ehitusmaterjalide eripärale. 
Põrandaviimistluses on kasutatud vanaaegsete laetalade 
puitmaterjali, keraamiliste põrandaplaatide muster vastab 
täielikult originaalsete keraamiliste plaatide näidistele. 
Muuseumi püsiekspositsioonis saab tutvuda Lääne-Euroopa 
16.-19. sajandi maalide ja portselaniga. www.rigasbirza.lv

9. kolm venda.� Kolm venda (Maza Pils tn 19) on 
võluv kolme elumaja kooslus, iga hoone on ehitatud 
erineval sajandil, vanim 15 s. Ühes hoones asub Läti 
Arhitektuurimuuseum. www.archmuseum.lv

© Läti Turismiarengu Agentuur, 2015

1 Turismi objekt Lennujaam

Turismiinfokeskus  Lennujaama buss

Bussijaam Jalgrattatee

 Raudteejaam Ostukeskus

Sadam Jahtide kai

Omavalitsus Ühesuunaline liiklus

Haigla / Polikliinik Bensiinijaamad

Politsei Autoparkla

Ausammas/Muuseum Turg

 Kirik Postkontor

Kino Avalik tualett

Ekskursioonilaevad Valitud juugendstiilis maja

Tähistused

kontor – Tere tulemast Riiga! Rahvusvaheline lennujaam "Rīga", 
lennud saabuvad E sektorisse, +371 29311187 (tasulised infotelefon), 
wtr@riga-airport.com

Riia Turismiinfokeskus, bussijaamas.�  Prāgas iela 1, 
GPS[56.945009,24.114615], +371 67220555, info@rigatic.lv

Riia Turismiinfokeskus, liivi väljakul.�  Kaļķu iela 16, 
GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv

Riia Turismiinfokeskus, Raekojaplatsil.�  Rātslaukums 6, 
GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, info@rigatic.lv

 - "Q-Latvia" kvaliteedisüsteemi sertifikaadi

 Turismiinfokeskused 

Turismipolitsei

Turismipolitsei töötab kogu Riia linna territooriumil, enamjaolt peetakse valvet vanalinnas. Sisse on 
seatud infotelefon välismaalastele +371 67181818, kust on võimalik saada vajalikku informatsiooni 
vene ja inglise keeles.

Riga City Card

Tasuta teenused ja märkimisväärsed allahindlused Riia külalistele. Selle omanikud võivad tasuta 
kasutada linna bussiekskursioone, ühistransporti, külastada muuseume allahindlustega või tasuta, 
saada allahindlusi nii restoranides, hotellides kui ka mujal. Informatsioon: www.rigacard.lv

Riia ühistransport

Trammid, trollid ja bussid

Ühistransport töötab 5:30 kuni 23:30. Selle graafiku, piletihindade ja nende ostmisega võib tutvuda 
kodulehel www.rigassatiksme.lv. Sõidu eest võib tasuda trammi-, trolli- või bussijuhi juures 
(hind EUR 1,20), on kõige soodsam pilet (e-talong) osta eelmüügist:

üks sõit EUR 0,60
viis sõitu EUR 3,00
24 tunni pilet EUR 2,50
rohkem: www.rigassatiksme.lv

Kuidas e-talongi kasutada: 
youtube.com/user/Riigassatiksme
Sõiduplaanid: saraksti.rigassatiksme.lv
Infotelefon: +371 80001919 (tasuta)
E-post: info@rigassatiksme.lv

E-talongi võib kasutada kõigis "Rīgas satiksme" trammides, trollides ja bussides.

Rong

Riias on võimalik sõita ka rongiga. Riia piires on pileti hind EUR 0,70. Linnalähirongide graafiku ja 
skeemiga võib tutvuda www.pv.lv

Riia kesklinna rongijaam
Aadress: Stacijas laukums 2
Teated ja rongisõiduplaanid: www.ldz.lv 
Mobiiliäpp: www.pv.lv/en/mobile_application
Infotelefon: +371 67231181 (tasuta)
Siseliinirongi piletikassade lahtiolekuajad: 4:30–23:40

Mobiiliäpp

iPhone ja android (tasuta)

Sinu ametlik teejuht Lätis reisides. Latvia.travel nutitelefoni rakenduses 
otsi: vaatamisväärsused, ööbimiskohad, üritused, restoranid ja 
kohvikud, turismiinfokeskused, Läti kaart. Mobiiliäpp võimaldab kiiresti 
keskkonnas orienteeruda ja rakenduses leiduv kaart hõlbustab otsimist 
ja annab ka kõige otsema tee, kuidas soovitud kohani jõuda, lugedes 
selleni kilomeetreid (kõndides kas jala või sõites autoga). 

Rahvusvaheline kaugekõnekood: +371

Hädaabi telefoninumbrid (tasuta): 112 – tuletõrje, 110 – politsei, 113 – kiirabi, 
114 – gaasileke, 1888 – autoabi

Ööpäevaringne infotelefon: 1188, 1189 – info ja sõnumiteenused, info kogu Läti kohta 

eesti suursaatkond Riias: +371 67812020

Läti mobiilioperaatorid: LMT: +371 29319911, Tele2: +371 29500300, Bite: +371 25851601

Kasulikud telefoninumbrid



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

a b C

2

3

0 10 20 km

8

1110

9

12

13

14

15

17

19

20

22
23

24
25

26

18

16

28

27

21

2

3

4

5

6

7

1

1 7

Vilnius

Tallinn
17. nõukogudeaegsed salajased punkrid ligatnes.� Ligatne 
rehabilitatsioonikeskuses üheksa meetri sügavusel maa-all asub salapunker 
– Nõukogude Liidu ajal oli tuumasõja tarbeks siia ehitatud varjupaik 
kohalikele Läti kommunistliku võimu eliidile. Siin on võimalik veeta kogu 
päev. Keskus on lisatud teejuhi "Lonely Planet" aastaraamatusse kui "Best in 
Travel 2011". Līgatnes pagasts, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, 
hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Rong Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) 
või buss Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) ja buss Augšlīgatne - Skaļupes 
(www.visitligatne.lv) •C1

18. ligatne loodusrada.� Iga tõeline loodusarmastaja peab seda nägema. 
5 km pikkusel loodusrajal võime näha Lätile omaseid loodusmaastikke, 
kus välitingimustes looduslikus loomaaias elutsevad erinevad Läti faunale 
omased metsikud loomad ja linnud. Liigatnes ja tema ümbruses asub 
suurimad liivakivide paljandid ja tehiskoobaste kogumikud Lätis. Līgatnes 
pagasts, GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, ac@gnp.lv, 
www.gnp.lv Rong Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) või buss Rīgas SAO - Līgatne 
(www.autoosta.lv) ja buss Augšlīgatne - Gaujasmala (www.visitligatne.lv) •C1

19. Vienkoči park.�   Park on loodud kui omapärane 
puukäsitöömuuseum – muutumata loodusradadel näeme skulptuure ja 
teise kunstiobjekte, mis on loodud ühest puupakust vanas ühest pakust 
toodete valmistamise tehnikas. Julgetele on võimalus sõita tiigi peal 
ühest pakust valmistatud laevaga. Õhtuti pakutakse pargis tõrvikuvalgel 
ekskursioone. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, 
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv Rong Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) või buss 
Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1

20. Ogre ajalooline keskus.� Brīvībase tänav Ogres on tähelepanuväärne 
oma 20. s 20–30-ndate aastate arhitektuuriga. Viimaste aastate 
jooksul on korrastatud skvääri hakatud "Linna südameks" kutsuma, 
sellest on saanud kohalike elanike ja linna külaliste kogunemiskoht. 
Lähedal asuvas Ogre ajaloo- ja kunstimuuseumis on võimalus tutvuda 
väljapanekuga, mis tutvustab aegu, mil Ogre oli hinnatud kuurort ja 
puhkepaik Lätis. Ogre, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv, 
 Rong Rīga - Ogre (www.ldz.lv) või buss Rīgas SAO - Ogres AO 
(www.autoosta.lv) •C2

21. bauska loss.� Ainus arhitektuurimälestis Lätis, mis illustreerib manerismi 
aja losside arhitektuuri ja dekoratiivtarbekunsti ilminguid Kuramaa 
hertsogiriigis. Siin on võimalik tutvuda erinevate lossi ajaloo ja vanaaja 
rõivastega seotud ekspositsioone, samuti on võimalus ronida üles kesktorni, 
et näha Bauska panoraamvaadet. Bauska, GPS[56.402931,24.173397], 
+371 63923793, +371 63922280, bauska.pils@e-apollo.lv, 
www.bauskaspils.lv Buss Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3

22. Rundale loss.� Rundale loss. Legendaarse Vene õukonna arhitekti 
Francesco Rastrelli ehitatud ning Venemaa keisrinna Anna Joannovna 
soosiku Johann Bironile kuulunud loss, on üks Läti väljapaistvamaid barokk- 
ja rokokoostiilis kunstimälestisi. Külastajad hindavad kõrgelt lossi mõjuvat 
välisfassaadi, luksuslikku sisekujundust ja fantastilist barokkstiilis roosiaeda, aias 
on suurim rooside kollektsioon Lätis. Üsna tihti toimuvad siin kõrgetasemelised 
kontserdid ja kunstiüritused. Rundāles pagasts, GPS[56.414616,24.025383], 
+371 63962197, booking@rundale.net, www.rundale.net Buss Rīgas 
SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) ja buss Bauskas AO - Pilsrundāle 
(www.autoosta.lv) •B3

23. mežotne loss.� Üks silmapaistvamaid klassitsismi arhitektuuri näiteid Lätis. 
Hoone pärl on Kuppel saal. Venemaa keisrinna Katariina II käsul ehitatud loss 
19. s alguses oma lastelaste armastatud kasvatajale Charlotte von Livenile. Lossi 
ümbritseb Inglise stiilis park. Mežotnes pagasts, GPS[56.440964,24.060904], 
+371 63960711, pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv Buss 
Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) ja buss Bauskas AO - Mežotne 
(www.autoosta.lv) •B3

24. Jelgava loss.� Kuramaa hertsigi E.J. Bironi pearesidents ehitati 1738. 
aastal Vene õukonnaarhitekti F.B. Rastrelli projekti järgi ning arhitekti enda 
juhtimisel. Nüüd asub lossis Läti Põllumajandusülikool. Lossi sisemuses 
võime näha Kuramaa hertsogi Ketleri ja Bironi dünastia sarkofaage. 
 Jelgava, GPS[56.655743,23.733280], +371 63005617, muzejs@llu.lv, 
www.llu.lv  Rong Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) või buss Rīgas SAO - Jelgavas AO 
(www.autoosta.lv) •A2

25. Jelgava Püha kolmainu kiriku torn.� Esimene luterliku koguduse jaoks 
ehitatud kirik Euroopas. Tornis asub ajalooline väljapanek Läti presidentide 
kohta, võimalik on virtuaalselt läbi käia hävitatud kirik, proovida Zemgale 
rahvariiete valmistamist, nautida head toitu ja vaadata 50 m kõrgusel Jelgava 
panoraamvaadet. Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv Rong Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) 
või buss Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2

26. Tervete looduspark.� Suurepärane koht, kus veeta kogu päev 
koos perega – siin on jalutusrajad ja laste mänguväljakud, vaadata saab 
muinasjututegelasi, rohkem kui sadat looma ja puust putukate skulptuure. 
Pargi territooriumil saab sõita Muinasjuturonginga, on võimalus ratastega 
või hobustega sõita. Mugavad rajad viivad läbi rohkem kui 300 aastat 
vanast männimetsast. Pargis on mitu puhke ja pikniku kohta, töötab 
kohvik. Tērvetes pagasts, GPS[56.476902,23.392639], +371 63726212, 
tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv Rong Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) või 
buss Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) ja buss Jelgavas AO - Tērvete 
(www.autoosta.lv) •A3

27. Dobele linnavaremed.� 12. s Dobele loss oli üks vanemaid Zemgales 
asuvaid keskusi. Zemgale puulossi asemele ehitati14. s Livonia ordeni 
poolt müürloss on säilitanud oma romantilise varemete koosluse jõe 
kaldal. Taastatud torni vaateplatvormilt laiub suurepärane vaade linnale. 
 Dobele, GPS[56.622894,23.273024], +371 63723074, turisms@dobele.lv, 
www.dobele.lv Buss Rīgas SAO - Dobeles AO •A3

28. Tukumsi ajalooline keskus.� Linnas on säilinud väike ajalooline keskus, 
kus asub Püha Kolmainu kirik, seal on võimalik tutvuda 19. s altarimaali 
ja vitraažidega, samuti vaadata linna kirikutornist. Omakorda Tukumsi 
ajaloomuuseumis, mis asub üsna lähedal, jutustavad teile pilkupüüdvad 
keskaegsetes riietes giidid ümberkaudsete alade ajaloost keskajast kuni 
nõukogudeliidu ajani. Tukums, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, 
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv Rong Rīga - Tukums (www.ldz.lv) või buss 
Rīgas SAO - Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2

Turismi sihtkohad Riia ümbruses

1. livu veekeskus.� Livu veekeskus on suurim siseruumides asuv 
mitmekülgne veeatraktsioonide park Baltikumis ja Ida-Euroopas. Veepargis 
on üle 40 erineva atraktsiooni - basseinid, saunad, baarid, nii siseruumides 
kui ka lisaks atraktsioonid suvel väljas. Livu Veekeskus on väga lastesõbralik 
puhkekoht. Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636, 
info@akvaparks.lv, www.akvaparks.lv Rong Rīga - Bulduri (www.ldz.lv) •B2

2. Jomas tn ja Horn’i kontsertsaal.� Jurmala üks vanemaid kesktänavaid. 
Seal asuvad suveterassidega restoranid, hotellid ning kohvikud, kus 
mängitakse elavat muusikat. 1870. aastal ehitas Horn siia esimese hotelli 
ning kontsertaia Majoris, seal esinesid kuulsad sümfooniaorkestrid. Sellel 
kohal asub tänapäeval Majori kultuurimaja ning aiast kostab jälle muusikat. 
 Jūrmala, GPS[56.972588,23.799175], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.tourism.jurmala.lv Rong Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

3. Dzintari kontsertsaal.� Üks Jurmala 20. sajandi alguse 
puuarhitektuurimälestisi. 1960. aastal ehitati aeda lisaks suvekontsertsaal, 
millest on saanud populaarne kontsertide ja ürituste koht Lätis, juba 70 
aastat igal suvel toimuvad seal väljapaistvate kunstnike etteasted. Jūrmala, 
GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, www.dzk.lv 
 Rong Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

4. Jurmala rand.� Jurmala rand on 26 km pikk valge kvartsliivaga rand. 
Bulduris, Dzintaris, Majoris ja Jaunkemeris, kus lehvib Sinine lipp – Euroopa 
Keskkonnahariduse fondi auhind supelranna puhtuse, ohutuse ja korrastamise 
eest, rand on positiivse atmosfääriga. Noortele, kes soovivad sõprade seltsis 
vesijalgratastega sõita, on võimalus neid siinsamas ka üürida. Rannakohvikutes 
valitseb rõõmus ja lustakas atmosfäär. Jūrmala, +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv Rong Rīga - Bulduri / Dzintari / 
Majori / Dubulti / Jaundubulti / Pumpuri / Melluži / Asari / Vaivari (www.ldz.lv) 
 •B2

5. Jurmala linnamuuseum.� Muuseumis on rikkalik kogu eksponaate 
tutvustades kuurortelu 19. s lõpust kuni tänapäevani, muuseumist võib 
leida suurima supelriiete kollektsiooni Lätis, vanaaegseid Jurmala postmarke 
ja väljapaistvate kunstnike töid. Jūrmala, GPS[56.970936,23.801495], 
+371 67764746, jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv Rong Rīga - 
Majori (www.ldz.lv) •B2

6. Dzintari mežaparks (metsapark).� Park on mõeldud nii aktiivse 
kui rahuliku puhkuse nautimiseks. See on suurepärane koht, kus veeta 
aega koos laste, pere ja sõpradega, koht, kus noored võivad sportida, 
pensionärid aga nautida värsket männimetsa õhku. Pargis on mänguväljakud 
erivanuses lastele, rulluisu- ja kõnniteed, skeitpark, tänavakorvpalli 
väljakud, kohvikud, autoparklad, tualetid. Park on töötab aastaringselt. 
 Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.tourism.jurmala.lv Rong Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

7. endine e.� Racene veeprotseduuride maja.� Ehitatud aastatel 1911-
1916, kuulus E. Racenele. Kogu aasta vältel iga päev pakuti seal erinevaid 
vanniprotseduure: sooja merevee, süsihappegaasi ning männiokka ekstrakti 
vanne. Nõukogude ajal asus seal kuurortpolikliinik – üks parema sisustusega 
raviasutusi Jurmalas. 2003. aastal hoone restaureeriti ning sai tagasi oma 
algse välimuse. Jūrmala, GPS[56.976997,23.801439], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv Rong Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

8. läti etnograafiline Vabaõhumuuseum.� Üks vanemaid 
vabaõhumuuseume Euroopas pakub suurepärast võimalust külastada 
tüüpilisi muinaslätlaste elamuid, tutvuda tolle aja elu ja traditsioonidega. 
Umbes 88 hetkari suurusel muuseumi maa-alal on 118 vanaaegset 
elamut kõigist Läti regioonidest: Vidzeme, Zemgale, Latgale ja Kurzeme 
kandist. Muuseumis on võimalik tutvuda erinevate igapäeva tööriistade ja 
tarbeesemetega, lisaks interjööri detailidega. Kohapeal töötavad käsitöölised 
ning peetakse iga-aastased traditsioonilisi Läti rahvakalendri pühi. Rīga, 
GPS[56.994343,24.269272], +371 67994515, info@brivdabasmuzejs.lv, 
www.brivdabasmuzejs.lv Buss nr. 1, peatus "Brīvdabas muzejs" 
(www.rigassatiksme.lv) •B2

9. Dole saar.� Üks populaarseimad romantilise jalutuskäigu kohti, 
eriti varakevadeti, kui siit võib näha unustamatuid päikeseloojanguid. 
Kaunis maastikuvaade avaneb Dole mõisa varemetele, mida ümbritseb 
19. s korrastatud maastikupark. Külastajaid ootab ka lähedalasuv 
Daugava muuseum, mis jutustab antud koha ajaloost. Salaspils novads, 
GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv, 
www.daugavasmuzejs.lv Rong Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) ja buss Salaspils - 
Daugavas muzejs (www.galssbuss.lv) •B2

10. salaspili memoriaal.� 25 hektari suurune park on loodud 
Teise Maailmasõja ajal ehitatud koonduslaagri asemele ning räägib 
värvikalt traagilistest lehekülgedest meie riigi ajaloos. See on üks 
suuremaid fašismiohvrite mälestuskomplekse Euroopas. Salaspils, 
GPS[56.872992,24.302602], +371 67700449 Buss nr. 18, peatus "Dārziņi 2" 
(www.rigasssatiksme.lv) •B2

11. salaspili botaanikaaed.� Siin on võimalus näha Lätile omaseid lilli ja 
loomulikult kõiksuguseid erinevaid eksootilisi taimi. Aed on uhke suurima 
taimekollektsiooni üle terves Baltikumis, samuti suurima Euroopa puukooli 
üle. Botaanikaaed on kaunis igal aastaajal, eriti aga – kevadel ja sügisel. 
 Salaspils, GPS[56.860947,24.353182], +371 67945460, +371 67945440, 
nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv Rong Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) •B2

12. saulkrasti rand.� Üks puhkajate poolt kõrgelt hinnatud mereäärseid 
linnakesi. Siin mereääres võib jalutada Valge luiteni, visata pilk peale huvitavale 
Jalgrattamuuseumile, puhata Saulkrasti rannas, mis on veninud rohkem kui 
15 km pikkuseks. Saulkrasti, GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv Rong Rīga - Saulkrasti (www.ldz.lv) 
 •B1

13. münhauseni muuseum.� Ebatavaline muuseum on loodud ajaloolise 
isiksuse auks. Karismaatiline Parun von Münhausen oli ületamatu fantaasiaga 
valede kuningas, kes oma eluajal oli niivõrd uskumatu, kui tema uskumatud 
jutud. Dunte mõisa paron lahkus oma tormilisest elust olles parimas eas. Siin 
võime näha ka Vahamuuseumi, loodud on eriline jalatuskäigurada kuni mereni, 
on kõrts. Liepupes pagasts, GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, 
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv Buss Rīgas SAO - Dunte 
(www.autoosta.lv) •B1

14. Puhkekeskus "Ramkalni" .� Võimalusterohke aktiivse puhkuse koht 
kogu perele – liukelgurada ja teised lõbusad atraktsioonid, võimalus sõita 
rataste või laevaga ning restorani terassilt, mis asub Gauja ääres, avaneb 
suurepärane vaade. Inčukalna pagasts, GPS[57.123589,24.661217], 
+371 67977277, +371 29100280, info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv 
 Buss Rīgas SAO - Sēnīte (www.autoosta.lv) •C1

15. sigulda seikluspark "Tarzāns".� Hingemattev vaade Koiva jõe ürgorus, 
kus asuvad seikluspargi atraktsioonid - "Tarzan" kõrgseiklusrada, liukelgurada, 
Sigulda panoraamrattaga sõitmine – annavad unustamatu elamuse. 
 Sigulda, GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, tarzans@tarzans.lv, 
www.tarzans.lv Rong Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) või buss Rīgas SAO - 
Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

16. Turaida loss.�  Üks populaarseimaid turismisihtpunkte Lätis. 13 sajandil 
ehitatud kindlus on üks uhkemaid nii öelda telliskividest gooti stiilis mälestisi 
Läänemere regioonis. Lossi kompleksis toimuvad kaasahaaravad ekskursioonid, 
tutvuda saab ka Vidzeme vanima puukirikuga. Turaida muuseumi alal on 
võimalus jalutada maalilises Daina pargis – skulptuuride pargis, mis on 
pühendatud Läti rahvalauludele ja folkloori kujunditele. Krimuldas novads, 
GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv Rong Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) või buss Rīgas SAO - 
Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

bauska.�  Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, GPS[56.409946,24.185371], +371 63923797, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •B3

Dobele.� Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074, 
turisms@dobele.lv, www.zemgaletourism.lv, www.dobele.lv •A3

Jelgava.�  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005447, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Jūrmala.� Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, LV-2015, GPS[56.971153,23.799639], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv •B2

Ķekava.� Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, GPS[56.828690,24.238909], 
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •B2

līgatne.�  Spriņģu iela 2, Līgatne, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •C1

Ogre.� Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv •C2

saulkrasti.�  Ainažu iela 13b, Saulkrasti, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •B1

sigulda.� Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150, GPS[57.154875,24.853517], +371 67971335, 
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1

Tērvete.� "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, GPS[56.482356,23.376196], +371 63726212, 
tervetetic@inbox.lv, www.zemgaletourism.lv •A3

Tukums.� Talsu iela 5, Tukums, LV-3101, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv •A2

 Turismiinfokeskused

1 Turismi objekt Kaugus kilomeetrites

Turismiinfokeskus Raudtee

Tähelepanu vääriv koht Praamiliin

Tähistused

RIIA LAHT

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

lennujaama buss: nr. 22
Pileti hind: EUR 1,20
Sõiduaeg: 30 min (umbes)
Bussi sõiduplaanid: www.rigassatiksme.lv
Infotelefon: +371 80001919 (tasuta)

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, lisatasu on EUR 0,50 ühe pileti eest. Rongis 
on jalgrataste vedu lubatud, kuid, kui jalgratta ümbermõõt on üle kahe meetri, peab reisija ostma 
pagasipileti. Riia rongijaama peahoones töötab infokeskus.

Peatee Asfalt Rahvuspark, kaitseala Lennujaam

Mitmesuunaline maantee Kruusatee Rahvusparkide ja kaitsealade piirid Sadam

1. kategooria tee Muldtee Riigipiir

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

läti riigimaanteed
Liikluspiirangud: www.lvceli.lv
Kasulik teave autojuhtidele: www.celugids.lv

liiklusinfo keskus
Ööpäevaringne infoliin: +371 65025555

autoparklad Riias: www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

autorent Rahvusvahelises lennujaamas "Rīga": www.riga-airport.com 

läti sõidukite ühing (lamb)
Ööpäevaringne autoabi ja teated. Tel: 1888, koduleht: www.lamb.lv

autoklubi sOs
Ööpäevaringne autoabi ja teated. Tel: +371 67333333, koduleht: www.sos.lv

Väike laev

laev Jurmalasse
Suvehooajal sõidab Riia kesklinnas Jurmalasse 
(Majorisse) iga päev väike jõe laev "New Way". 
Sõit kestab umbes 2,5 tundi. Riiast väljub laev 
kailt, mis asub otse Riia lossi vastas.
Tel: +371 67147900, +371 29237123
Koduleht: www.pie-kapteina.lv

ekskursioonilaevad Riias 
•	 Laev "Mecklenburg" 

(koduleht: www.rigaevents.lv)
•	 Laevad "Liepāja" ja "Misisipi" 

(tel: +371 27810000)
•	 Laevad Riia kanalis (koduleht: www.kmk.lv)

Jalgrattaliiklus

Takso

Riias on maksimaalne päevahind 
taksoteenustele kuni EUR 0,71 kilomeetri kohta. 
Sõidualustamistasu on päevas kuni EUR 2,13. 
Ootetund maksab enamasti EUR 0,14 minutis. 
Kui on plaan sõita taksoga Riiast kaugemale, 
küsige eelnevalt taksojuhi käest arvatav 
sõiduhind.

üldine takso infonumber "TaXi 8880"
Tel: 8880
E-post: 8880@8880.lv

Stockholm

läti Jalgrataste infokeskus
Tel: +371 67507103
Koduleht: www.bicycle.lv

läti jalgrattasõitjate liit
Koduleht: www.divritenis.lv

Riia linnavolikogu liiklusamet
Koduleht: www.rdsd.lv

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.

Märkused

eDen autasu saanud sihtkohad:
Jūrmala (1-7), Līgatne (17-19), Tērvete (26)

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

GPS[ , ] Koordinaadid AO Kohalik bussijaam

+371 6 xxxxxxx Tavatelefoni number •B1 Kvadrant

+371 2 xxxxxxx Mobiiltelefoni number Läti kultuuripärandi

SAO Rahvusvaheline bussijaam

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Videod Läti turismi kohta
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Jūrmala Sigulda

Tartu

Tallinn

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

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

Riia

Narva 423 km

Pärnu 182 km

Tallinn 310 km

Tartu 302 km


