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10. Rygos Kristaus Gimimo soboras. Rygos centre 
prie Esplanados šliejasi didingas statinys – Rygos Kristaus 
Gimimo soboras, didžiausia stačiatikių cerkvė Rygoje. 
Tarybiniais laikais paversta planetariumu ir restoranu, ji buvo 
atnaujinta ir vėl tapo sakraliu pastatu, kuriame reguliariai 
vyksta stačiatikių pamaldos. www.pravoslavie.lv

11. Jugendstilius. Vienas trečdalis Rygos miesto centro 
yra pastatytas šiuo patraukliu stiliumi, todėl Ryga yra 
vienas svarbiausių Europos Jugendstiliaus centrų. Geriausi 
Jugendstiliaus pavyzdžiai matomi Elizabetės ir Alberto 
gatvėse. Dalį pastatų projektavo Michailas Eizenšteinas, 
garsaus Rusijos kino režisieriaus Sergejaus Eizenšteino 
tėvas. Jugendo stiliaus gerbėjai būtinai turi apsilankyti 
Rygos jugendo stiliaus muziejuje, įrengtame architekto 
Konstantino Pėkšėno bute jo paties projektuotame name 
Alberto gatvėje 12. Pradedant laiptinės aikštele ir baigiant 
svetainės indais butas yra tobulas jugendo stiliaus pavyzdys. 
Muziejuje galima įsigilinti į Rygos jugendo stiliaus apraiškas ir 
sužinoti daug stulbinančių dalykų. www.jugendstils.riga.lv

12. Centrinis turgus. Knieti paragauti šviežiai rauginto 
agurkėlio? Pasimėgauti tikru kaimišku karbonadu? Nusipirkti 
šviežių daržovių? Paskanauti tik šiąnakt išrūkyto ungurio? 
Centrinis turgus yra vienas iš didžiausių ir seniausių 
turgų Europoje penkiais maisto prekių paviljonais, kurie 
įkurti milžiniškuose dirižabliams skirtuose angaruose. 
Aplinkui angarus ir tarp jų vyksta prekyba pradedant 
nuo gėlių ir baigiant drabužiais. Turgus visuomet yra 
gyvybingas ir judrus, ir tai labai gera vieta pažinti vietinius 
gyventojus, išbandyti ir nusipirkti vietinių produktų. 
www.centraltirgus.lv

13. "Spīķeru" (Spykerių) kvartalas. Kadaise čia 
buvo sandėliai, bet dabar – šiuolaikinis kultūros centras 
su renovuotu architektonišku vidumi. Kvartalas yra tarp 
Centrinio turgaus ir Dauguvos krantų. Spykeriai yra kuriančių 
kultūros organizacijų, šiuolaikinės muzikos ir kino renginių, 
meno galerijų, biurų, jaukių restoranų ir kavinių prieglobstis. 
www.spikeri.lv

14. Bergo bazaras. Elegantiškasis Bergo bazaras yra 
istorinis pastatų kompleksas su pėsčiųjų gatvelėmis, 
pastatytas 1887-1900 m. laikotarpiu. Tai viena iš pagrindinių 
restoranų ir apsipirkimo vietų Rygoje. Patariame apsilankyti 
mažose mados prekių krautuvėlėse, siūlančiose tiek 
vietines, tiek atvežtines prekes, užsukti į kurį nors rafinuotą 
restoraną arba mėgstamą kavinę, arba ateiti tiesiog pailsėti ir 
pasivaikščioti. www.bergabazars.lv

15. Kalnciemo gatvės kvartalas. Pardaugavoje yra 
restauruotų medinių pastatų kvartalas – unikalus XX a. 
medinės architektūros palikimas. Namai vilioja lankytojus 
mėgautis Latvijos ir Europos dizainu, savo ruožtu vidiniuose 
kiemuose vyksta metiniai turgūs, meno parodos ir kūrybinės 
dirbtuvės. www.kalnciemaiela.lv

16. Latvijos universiteto Botanikos sodas. 
Neskubant čia galima pasivaikščioti po sodą ir pamatyti 
egzotiškų augalų iš viso pasaulio, apžiūrėti ryškiaspalvius 
drugelius, gyvenančius Tropų namelyje, o ir šiaip tiesiog 
pasimėgauti gamta pačiame miesto gyvenimo centre. 
Čia įdomaus sau atras ir sodininkystės mėgėjai, ir gamtos 
mylėtojai, taip pat ir tie, kurie nori praleisti laiką tvarkingoje 
ir gražioje aplinkoje, tuo pat metu sužinant ir kažką naujo. 
www.botanika.lu.lv

17. Rygos Zoologijos sodas. Vaizdingoje Kišezero 
pakrantėje ir Mežaparko didingų pušų paunksmėje vienu 
metu apsigyveno gyviai beveik iš viso pasaulio. Pamatykite, 
kaip pietauja flamingai, kiek per dieną ėda begemotai, kodėl 
šernams patinka dušas, kokio ilgio žirafos liežuvis ir daug ką 
kito! Pamatysite – diena prabėgs nejučia! www.rigazoo.lv

18. Rygos Motorų muziejus. Kelionei iš miesto centro 
netrukus nė pusvalandžio, galima apžiūrėti Baltijos šalyse 
didžiausią ir ypatingu įvairumu pasižyminčią senųjų 
automobilių kolekciją, kurioje yra unikalių Kremliaus 
limuzinų, legendinių lenktyninių automobilių ir šiuolaikinių 
automobilių prekės ženklų "protėvių". Daugiau nei 
100 eksponatų kartu su interaktyviais ekranais, vaizdo 
pasakojimais, virtualia realybe ir kitomis moderniosiomis 
technologijomis ne tik padeda sužinoti daug naujo apie 
automobilių sandarą ir istoriją, bet ir leidžia linksmai ir 
įdomiai praleisti keletą valandų. www.motormuzejs.lv

- senamiesčio turizmo objektas

1. Rotušės aikštė   Priešais Akmens tiltą yra dar 
viena įžymi Rygos senamiesčio aikštė – Rotušės aikštė. 
Viduramžiais čia buvo turgaus aikštė. Antrojo pasaulinio 
karo metu (1939-1945) aikštė buvo visiškai nuniokota, bet 
dabar čia yra visiškai restauruota rotušė (Rygos Dūma), 
Melngalvių ir Švabės namai taip pat Rolando statula. 
Melngalvių rūmai – šie rūmai buvo pastatyti dar 1334 m. 
ir iš pradžių vadinti Naujaisiais. Rūmai buvo pastatyti 
kaip įvairių viešųjų organizacijų susitikimų ir iškilmių 
vieta Rygoje. Šiais laikais įmantrus Juodagalvių namų 
fasadas ir puošnios salės yra tapę nepaliaujamai turistus 
žavinčia vizitine Rygos senamiesčio (Vecrīga) kortele. 
www.vecriga.info, www.melngalvjunams.lv

2. Šv. Pėterio bažnyčia   Aukščiausia ir įspūdingiausia 
Rygos senamiesčio bažnyčia pradėta statyti XIII amžiuje 
ir per visą savo gyvavimą patyrė įvairių statybų etapų. 
Bažnyčios bokšte yra liftas, kuriuo galima pakilti į dvi 
apžvalgos aikšteles, nuo kurių atsiveria fantastiškas 
panoraminis vaizdas per senosios Rygos stogus. 
www.peterbaznica.riga.lv

3. Lyvių aikštė   Lyvių aikštė yra palyginti nauja – 
įrengta tik XX amžiaus viduryje po Antrojo pasaulinio 
karo. Čia išliko įdomus XVIII amžiaus gyvenamųjų patalpų 
kompleksas, kaip ir XIX amžiuje statytos Didžiosios Gildijos 
(pirklių susivienijimas) ir Mažosios Gildijos (amatininkų 
susivienijimas) pastatai su prabangiu ir puošniu interjeru. 
Vasarą Lyvių aikštėje veikia įvairios lauko kavinės, vakarais 
rengiami gyvos muzikos koncertai, aplinkui yra restoranų, 
klubų, ir čia niekuomet netrūksta žmonių. www.vecriga.info

4. Duomo aikštė   Rygos senamiesčio pačioje širdyje 
atsiveria didžioji Duomo aikštė, aplink kurią telkiasi miesto 
geriausios lauko kavinės ir barai. Dabartinį pavidalą ji įgavo 
XX amžiaus 30-taisiais metais, kai iš dalies buvo sugriautas 
viduramžių užstatymas. Aikštės pakraštyje regima Duomo 
katedra. Ji pastatyta kaip vyskupo Alberto katedra 1211 
metais ir metams bėgant daugybę kartų perstatyta. 
Šiandien jos architektūrą sudaro vėlyvosios romanikos, 
ankstyvosios gotikos ir baroko stilių elementai. Duomo 
katedra yra didžiausias Latvijoje sakralus statinys, kurio 
patalpose saugoma daug meno vertybių. Kitoje aikštės 
pusėje puošniomis Venecijos renesanso rūmų formomis 
didžiuojasi meno muziejus Rygos Birža. Nuolatinėje 
muziejaus ekspozicijoje galima apžiūrėti XVI-XIX a. 
Vakarų Europos tapybos darbus ir porceliano dirbinius. 
www.vecriga.info, www.doms.lv, www.rigasbirza.lv

5. Trys broliai   Trys broliai yra patraukli, trijų 
gyvenamųjų pastatų vietovė, kurioje kiekvienas pastatas 
pastatytas seniausiai XV a. Viename iš pastatų įsikūrė Latvijos 
architektūros muziejus. www.archmuseum.lv

6. Pulvertornis (Parako bokštas)   Pulvertornis yra 
vienas iš Rygos įtvirtinimų bokštų, kuris iš pradžių buvo 
vadinamas Smilšų bokštu ir datuojamas 1330 metais. 
Daugybę kartų perstatytas ir dabartinį pavadinimą gavęs 
XVII a., kai bokšte ėmė saugoti šaunamąjį paraką. 1919 
metais čia įkurtas Karo muziejus. www.karamuzejs.lv

7. Nacionalinė opera. Latvijos muzikinio ir kultūrinio 
gyvenimo pasididžiavimas yra Nacionalinė opera, kuri 
yra miesto kanalo pakraštyje. Namas statytas 1863 metais 
kaip Vokiečių teatras, o 1995 metais jo restauravimas 
visiškai baigtas. Operoje puiki akustika ir čia koncertuoja 
pasaulinio lygio muzikantai, rodomi baleto spektakliai ir 
vyksta popmuzikos koncertai. Iš išorės pastatas panašus į 
Maskvos Didįjį teatrą, o interjeras – labai puošnus ir įmantrus. 
www.opera.lv

8. Laisvės paminklas. Vienas iš pagrindinių Rygos 
turizmo objektų ir Latvijos Nepriklausomybės simbolių yra 
Laisvės paminklas, kuris yra pagrindinėje – Bryvybos gatvėje 
ir jau iš tolo galima matyti parke tris žvaigždutes, kurios žymi 
paminklo stovėjimo vietą. www.vecriga.info

9. Latvijos Nacionalinis meno muziejus. Vienas iš 
įspūdingiausių istorizmo stiliaus pastatų "Rygos bulvarų rate". 
Čia galima apžiūrėti nuolatines ekspozicijas, kurios atspindi 
profesionalaus meno vystymąsi Baltijoje ir Latvijoje nuo XVIII 
amžiaus vidurio iki mūsų dienų, taip pat atskleidžia ryškius 
rusų meno epizodus nuo XVIII a. iki XX amžiaus pirmosios 
pusės. www.lnmm.lv

© Latvijos Investicijų ir Plėtros Agentūra, 2016

Ženklai

Biuras – Sveiki atvykę į Rygą! Tarptautinis aerouostas "Ryga", skrydžio 
sektorius E, +371 29311187 (informacija apie kainas), wtr@riga-airport.com

Rygos turizmo informacijos centras, autobusų stotyje.  
Prāgas iela 1, GPS[56.945009,24.114615], +371 67220555, info@rigatic.lv

Rygos turizmo informacijos centras, Lyvių aikštėje.  Kaļķu iela 16, 
GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv

Rygos turizmo informacijos centras, Rotušėje.  Rātslaukums 6, 
GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, info@rigatic.lv

- "Q-Latvia" kokybės sistemos sertifikatas

Turizmo informacijos centrai

Turizmo policija

Turizmo policija dirba visoje Rygos miesto teritorijoje, tačiau daugiausia patruliuoja Rygos 
senamiestyje. Įvestas informacijos telefonas užsieniečiams, veikiantis visą parą +371 67181818, 
būtiniausia informacija pateikiama rusų ir anglų kalbomis.

Riga City Card

Nemokamos paslaugos ir didelės nuolaidos Rygos svečiams. Savininkai gali nemokamai važiuoti 
ekskursiniu autobusu mieste, visuomeniniu transportu, su nuolaidomis arba nemokamai lankytis 
muziejuose, jiems suteikiamos nuolaidos restoranuose, viešbučiuose ir kitur. www.rigacard.lv

Rygos miesto visuomeninis transportas

Tramvajai, troleibusai ir autobusai

Visuomeninis transportas kursuoja nuo 5:30 iki 23:30 val. Eismo sąrašas, bilietų kainos ir jų įsigijimo 
sąlygos pateikiamos www.rigassatiksme.lv. Nors už kelionę galima sumokėti ir tramvajuje, 
autobuse ir troleibuse, įsigyjant bilietą iš vairuotojo, bet parankiausia iš anksto įsigyti taip vadinamąjį 
"e-taloną":

•	 Kaip veikia e-talonas: www.rigassatiksme.lv
•	 Judėjimo tvarkaraščiai: saraksti.rigassatiksme.lv
•	 Informacijos telefonas: +371 80001919 (nemokamai)
•	 E-paštas: info@rigassatiksme.lv

E-taloną galima panaudoti visuose "Rīgas satiksme" tramvajuose, troleibusuose ir autobusuose.

Traukinys

Rygoje galima keliauti ir traukiniu. Priemiesčio traukinių sąrašas ir schema pateikiami www.pv.lv/en

Rygos centrinė geležinkelio stotis 
•	 Adresas: Stacijas laukums 2
•	 Informacija ir traukinių judėjimo tvarkaraščiai: www.pv.lv/en
•	 Mobilioji	aplikacija	(Google	Play	•	App	Store):	Pasažieru	vilciens
•	 Informacijos telefonas: +371 67231181 (nemokamai)
•	 Vietinių traukinių bilietų kasos darbo laikas: 4:30–23:40

Mobilioji aplikacija

iPhone ir Android telefonams (nemokama)

Tavo oficialus kelionių po Latviją vadovas: lankytinos vietos, nakvynės, 
renginiai, restoranai ir kavinės, turizmo informacijos centrai, Latvijos 
žemėlapis. Mobilioji aplikacija leidžia greitai orientuotis aplinkoje ir joje 
esantis žemėlapis ne tik palengvina paiešką, bet ir parodo tiesiausią 
kelią iki norimos vietos, skaičiuojant kilometrus iki jos (einant pėsčiomis 
arba važiuojant automobiliu).

Tarptautinis telefono kodas: +371

Skubios pagalbos tarnybų telefonai (nemokamai): 112 – gaisrinė, 110 – policija, 
113 – greitoji medicinos pagalba, 114 – dujų avarinė, 1888 – auto pagalba

Paslaugos visą parą/informacija: 1188, 1189 – žinių tarnybos, visos Latvijos informacija

Lietuvos ambasada Rygoje: +371 67321519

Mobiliojo ryšio operatoriai Latvijoje: LMT: +371 29319911, Tele2: +371 29500300, 
Bite: +371 25851601

Svarbūs telefono numeriai

RyGA iR JoS APyLiNKėS
Jau spėjote apžiūrėti Rygą? Pageidaujate vykti kur nors 
netoli už sostinės į vienos dienos ekskursiją? Šiame 
žemėlapyje yra patalpinti populiariausi Rygos turizmo 
objektai ir įdomiausios lankomos vietos 70 km. spinduliu 
aplink Rygą, dauguma pasiekiami viešuoju transportu – 
autobusu ar traukiniu. 
Į Jūrmalą patogu keliauti dviračiu specialiai įrengtu dviračių 
taku.
Informacija apie transporto galimybes ir turizmo 
informacijos centro kontaktinė informacija padės Jums 
sėkmingai suplanuoti ekskursiją už Rygos ir geriau pažinti 
Latviją. 

TURIzMO žEMėLAPIS

RyGA IR JOS APyLINKėS

Ryga

1 Turizmo objektas Dviračių takas

Turizmo informacijos centras Prekybos centras

Panorama Turgus

Jugendo stiliaus perlai Kino teatras

Paminklas / Muziejus Savivaldybė

 Bažnyčia Ligoninė / Poliklinika

Autobusų stotis Pašto skyrius

 Geležinkelio stotis Policija

Oro uostas Viešasis tualetas

Oro uosto autobusas #22 Vienpusis eismas

Uostas Degalinė

Jachtų prieplauka Automobilių stovėjimo aikštelė

Ekskursiniai laiveliai Taksi
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Vilnius

Talinas
17. Slaptas tarybinių laikų bunkeris Lygatnėje. Lygatnės bunkeris 
įrengtas devynių metrų gylyje po žeme. Baiminantis branduolinio karo čia 
buvo paruošta slėptuvė vietos Latvijos komunistų valdžios elitui. Ekskursijos 
metu galima ne tik apžiūrėti visus to meto patogumus ir sovietinio laikotarpio 
atributiką, bet taip pat papietauti devintajam dešimtmečiui būdingoje 
aplinkoje. Lygatnės valsčius, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, 
hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Traukinys Rīga - Līgatne 
(www.ldz.lv) arba autobusas Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) ir 
autobusas Augšlīgatne - Skaļupes (www.visitligatne.lv) •C1

18. Lygatnės gamtinis takas. Jį būtinai reikia pamatyti kiekvienam tikram 
gamtos mylėtojui. 5 km ilgio gamtiniuose takuose galima apžiūrėti Latvijai 
būdingą gamtovaizdį, kur įrengtame lauko zoologijos sode natūraliomis 
sąlygomis gyvena įvairūs Latvijos faunai būdingi laukiniai žvėrys ir paukščiai. 
Lygatnėje ir jos apylinkėse yra didžiausia smiltainių uolų ir dirbtinių olų 
koncentracija Latvijoje. Lygatnės valsčius, GPS[57.248779,25.029987], 
+371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv Traukinys Rīga - Līgatne 
(www.ldz.lv) arba autobusas Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) ir 
autobusas Augšlīgatne - Gaujasmala (www.visitligatne.lv) •C1

19. "Vienkoču" (Luotų) parkas.   Parkas buvo įrengtas kaip savotiškas 
medžio amatininkystės muziejus – nepaliestos gamtos takuose galima 
apžiūrėti skulptūras ir kitus meno objektus, kurie padaryti iš vieno medžio 
gabalo senąja luotų technika. Drąsiausiems – galimybė tvenkinyje plaukioti 
luotų valtimi. Vakare parke siūlomos ekskursijos deglų šviesoje. Lygatnės 
valsčius, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, info@vienkoci.lv, 
www.vienkoci.lv Traukinys Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) arba autobusas 
Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1

20. istorinis Uogrės centras. Brīvības gatvė Uogrėje išsiskiria savo 
XX a. 3-4 dešimtmečių architektūra. "Miesto širdimi" vadinamas neseniai 
įrengtas skveras tapo vietinių gyventojų ir miesto svečių susibūrimų vieta. 
Netoliese esančiame Uogrės istorijos ir meno muziejuje galima pažiūrėti 
ekspozicijas, pasakojančias apie laikus, kai Uogrė buvo mėgstamas Latvijos 
kurortas ir poilsio vieta. Ogre, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@visitogre.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv  
Traukinys Rīga - Ogre (www.ldz.lv) arba autobusas Rīgas SAO - Ogres AO 
(www.autoosta.lv) •C2

21. Bauskės pilis. Vienintelis architektūros paminklas Latvijoje, kuris 
iliustruoja manierizmo laikų pilių architektūrą ir dalykiškai dekoratyvaus 
meno apraiškas Kuržemės hercogystėje. Čia galima apžiūrėti įvairias 
su pilies istorija ir senųjų laikų apranga susijusias ekspozicijas, taip 
pat įmanoma užlipti į centrinį bokštą, kad apžiūrėtumėte Bauskės 
panoramą. Bauskė, GPS[56.402931,24.173397], +371 63923793, 
+371 63922280, bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv 
 Autobusas Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3

22. Rundalės pilis. Legendinio Rusijos rūmų architekto Frančesko Rastrelli 
pastatyta Rusijos imperatorienės Anos Joanovnos favorito Johano Byrono pilis 
yra vienas iš Latvijos garsiausių baroko ir rokoko meno paminklų. Lankytojai 
palankiai vertina pilies įspūdingą išorę, puošnų interjerą ir fantastišką baroko 
stiliaus rožių sodą, kuriame yra didžiausia rožių kolekcija Latvijoje. Itin dažnai 
vyksta aukštos kokybės koncertai ir meno renginiai. Runadalės valsčius, 
GPS[56.414616,24.025383], +371 63962197, booking@rundale.net, 
www.rundale.net Autobusas Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) ir 
autobusas Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3

23. Mežuotnės pilis.  Ryškiausias klasicizmo architektūros pavyzdys 
Latvijoje. Ištaigingiausia yra pilies Kupolo salė. Rusijos carienės Kotrynos 
II įsakymu pilis pastatyta XIX amžiaus pačioje pradžioje jos vaikaičių 
numylėtinei auklėtojai Šarlotei fon Liven. Pilį juosia išpuoselėtas anglų stiliaus 
sodas. Mežuotnės valsčius, GPS[56.440964,24.060904], +371 63960711, 
pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv Autobusas Rīgas SAO - Bauskas 
AO (www.autoosta.lv) ir autobusas Bauskas AO - Mežotne (www.autoosta.lv) 
 •B3

24. Jelgavos pilis. Kuržemės hercogo E.J.Byrono pagrindinė rezidencija 
pastatyta 1738 metais pagal Rusijos rūmų architekto F.B.Rastrelli projektą, 
vadovaujant pačiam architektui. Dabar pilyje veikia Latvijos žemės ūkio 
universitetas. Pilies skliautuose galima apžiūrėti Kuržemės hercogų Ketlerio ir 
Byrono dinastijų kapus. Jelgava, GPS[56.655743,23.733280], +371 63005617, 
muzejs@llu.lv, www.jelgavaspils.lv Traukinys Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) arba 
autobusas Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •A2

25. Jelgavos Šv. Trejybės bažnyčios bokštas. Pirmoji liuteronų parapijai 
pastatyta bažnyčia Europoje. Bokšte įrengta istorinė ekspozicija apie 
Latvijos prezidentus, yra galimybė virtualiai pasivaikščioti po sugriautą 
bažnyčią, išmėginti žiemgalos tautinių drabužių siuvimą, mėgautos 
gardžiu valgiu ir stebėti Jelgavos panoramą 50 m. aukštyje. Jelgava, 
GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, tic@tornis.jelgava.lv, 
www.tornis.jelgava.lv Traukinys Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) arba autobusas 
Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2

26. Tervetės gamtos parkas. Tai puiki vieta praleisti visą dieną kartu su 
šeima – čia įrengtas pasivaikščiojimų takas ir vaikų žaidimų aikštelės, galima 
apžiūrėti pasakų personažus, daugiau nei šimtą gyvūnų ir vabalų skulptūrų. 
Parko teritorijoje galima pavažinėti pasakų traukinuku, leistis į kelionę su 
dviračiais arba jodinėti žirgais. Patogūs takai veda per daugiau nei 300 metų 
senumo pušynus, parke įrengtos įvairios poilsio ir pikniko vietos, veikia 
kavinės. Tervetės valsčius, GPS[56.476902,23.392639], +371 63726212, 
tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv Traukinys Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) 
arba autobusas Rīgas SAO - Jelgavas AO ir autobusas Jelgavas AO - Tērvete 
(www.autoosta.lv) •A3

27. Duobelės pilies griuvėsiai. XII a. Duobelės pilis buvo viena iš senųjų 
žiemgalių centrų. žiemgalių medinės pilies vietoje Livonijos ordinas pastatė 
mūrinę, iš kurios liko tik romantiški griuvėsiai upės vingyje. Iš renovuoto 
bokšto apžvalgos aikštelės atsiveria įspūdingas vaizdas į miestą. Duobelė, 
GPS[56.622894,23.273024], +371 63723074, turisms@dobele.lv, 
www.dobele.lv Autobusas Rīgas SAO - Dobeles AO (www.autoosta.lv) •A3

28. Tukumo istorinis centras. Mieste išliko nedidelis istorinis centras, 
kuriame yra Šv. Trejybės bažnyčia, čia galima apžiūrėti XIX a. altoriaus 
paveikslų ir vitražų, taip pat apžiūrėti miestą iš bažnyčios bokšto. Savo ruožtu 
netoliese esančiame Tukumo istorijos muziejuje žavūs gidai viduramžių 
drabužiais papasakos apylinkių istoriją nuo viduramžių padavimų iki sovietinių 
laikų pasakojimų. Tukumas, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, 
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv Traukinys Rīga - Tukums (www.ldz.lv) arba 
autobusas Rīgas SAO - Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2

Rygos apylinkių turizmo objektai

1. Lyvių akvaparkas. Lyvių akvaparkas yra didžiausias uždaro tipo 
daugiafunkcinis vandens atrakcionų parkas Baltijoje ir Rytų Europoje. 
Akvaparke yra daugiau nei 40 įvairių rūšių atrakcionų, baseinas, sauna, bistro 
ir barai, taip pat vidaus patalpos ir papildomi atrakcionai vasaros sezono 
metu – lauko teritorijoje. Lyvių akvaparkas yra malonus poilsis su vaikais. 
 Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636, info@akvaparks.lv, 
www.akvaparks.lv Traukinys Rīga - Bulduri (www.ldz.lv) •B2

2. Jomos gatvė ir Horno koncertų sodas. Viena iš Jūrmalos centrinių ir 
seniausių gatvių. Čia yra restoranų su vasaros terasomis, viešbučių ir kavinių, 
kuriose grojama gyva muzika. 1870 metais Hornas šioje vietoje pastatė pirmąjį 
viešbutį Majuoruose ir koncertų sodą, kuriame koncertavo žymūs simfoniniai 
orkestrai. Dabar čia yra Majuorų kultūros namas, ir sode vėl skamba muzika. 
 Jūrmala, GPS[56.972588,23.799175], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.visitjurmala.lv Traukinys Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

3. Dzintarų koncertų salė. Tai yra vienas iš Jūrmalos XX amžiaus pradžios 
medinių architektūros paminklų. 1960 metais sodo pusėje pristatyta vasaros 
koncertų salė ir visoje Latvijoje populiariausia koncertų ir renginių veiksmo 
vieta, kurioje jau beveik 70 metų kiekvieną vasarą vyksta žinomų menininkų 
koncertai. Jūrmala, GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, 
www.dzk.lv Traukinys Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

4. Jūrmalos paplūdimys. Jūrmalos paplūdimys yra 26,8 km. ilgio, 
padengtas baltu kvarciniu smėliu. Bulduriuose, Dzintariuose, Majuoruose 
ir Jaunkemeriuose, kur plevėsuoja Mėlynoji vėliava – Europos Vidurinio 
išsilavinimo fondo apdovanojimas už paplūdimio švarumą, saugumą ir 
sutvarkymą, viešpatauja linksma atmosfera. Ten pat galima išsinuomoti 
vandens dviračius ir vandens motociklus, žaisti futbolą, tinklinį arba mokytis 
čiuožti banglentėmis. Be to, paplūdimio kavinėse galima ir tingiai mėgautis 
gaivinamaisiais gėrimais. Jūrmala, +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.visitjurmala.lv Traukinys Rīga - Bulduri / Dzintari / Majori / Dubulti / 
Jaundubulti / Pumpuri / Melluži / Asari / Vaivari (www.ldz.lv) •B2

5. Jūrmalos miesto muziejus. Muziejaus kolekcijoje yra daug eksponatų, 
kurie pasakoja apie kurorto gyvenimą nuo XIX amžiaus pabaigos iki pat mūsų 
dienų, didžiausia plaukiojimo kostiumų kolekcija Latvijoje, senieji Jūrmalos 
atvirukai ir garsių menininkų darbai. Jūrmala, GPS[56.970936,23.801495], 
+371 67764746, jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv 
 Traukinys Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

6. Dzintarų miško parkas. Parkas pritaikytas ir aktyvaus, ir ramaus poilsio 
mėgėjams. Tai puiki vieta praleisti laiką kartu su vaikais, šeima ir draugais, vieta, 
kur jaunuoliai gali sportuoti, pensininkai mėgautis šviežiu pušyno oru. Parke 
yra įvairaus amžiaus vaikams skirtos žaidimų aikštelės, keliukai riedutininkams 
ir pėstiesiems, trosų trasos, riedlenčių parkas, gatvės krepšinio aikštelės, 
kavinės, automobilių stovėjimo vietos, tualetai. Parkas veikia ištisus metus. 
 Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.visitjurmala.lv, www.tarzans.lv/jurmala  Traukinys Rīga - Dzintari 
(www.ldz.lv) •B2

7. Rainio ir Aspazijos vasarnamis. Pajuskite gražiame mediniame 
Jūrmalos architektūros pavyzdyje įsikūnijusią XX amžiaus trečiojo 
dešimtmečio romantiką! Autentišku interjeru ir latvių poezijos 
aukso amžiaus pavyzdžiais dabar galima mėgautis ir interaktyviais 
lietimais. Jūrmala, GPS[56.975963,23.807969], +371 67764295, 
rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv, www.memorialiemuzeji.lv 
 Traukinys Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

8. Latvijos Etnografinis buities muziejus. Vienas iš seniausių 
buities muziejų Europoje siūlo nuostabią galimybę pasisvečiuoti tipiškose 
senovės latvių žemdirbių trobose, pažinti jų buitį ir tradicijas. Maždaug 88 
hektarų pločio muziejuje įrengtos 118 senos trobos iš visų Latvijos regionų: 
Vidžemės, žiemgalos, Latgalos ir Kuržemės. Muziejuje galima apžiūrėti ir 
įvairius buities bei darbo, taip pat interjero reikmenis. Čia dirba amatininkai ir 
švenčiamos latvių tradicinės metų šventės. Ryga, GPS[56.994343,24.269272], 
+371 67994515, info@brivdabasmuzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv 
 Autobusas nr. 1, stotelė "Brīvdabas muzejs" (www.rigassatiksme.lv) •B2

9. Dolės sala. Viena iš populiariausių romantiškų pasivaikščiojimo vietų, 
ypatingai pavasario pavakariais, kai čia galima stebėti neužmirštamus 
saulėlydžius. Nuostabūs vaizdai atsiveria nuo Dolės rūmų griuvėsių, kuriuos 
juosia vaizdingas XIX a. įrengtas parkas. Taip pat lankytojų laukia netoli esantis 
Dauguvos muziejus, kuris pasakoja šios vietovės istoriją. Salaspilio savivaldybė, 
GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv, 
www.daugavasmuzejs.lv Traukinys Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) arba 
autobusas Salaspils - Daugavas muzejs (www.galssbuss.lv) •B2

10. Salaspilio memorialas. 25 hektarų pločio parkas įrengtas Antrojo 
pasaulio karo metais koncentracijos stovyklos vietoje ir išraiškingai 
pasakoja apie tragiškus mūsų valstybės istorijos puslapius. Tai vienas 
iš didžiausių fašizmo aukų atminimo kompleksų Europoje. Salaspilis, 
GPS[56.872992,24.302602], +371 67700449, visit.salaspils.lv Autobusas nr. 18, 
stotelė "Dārziņi 2" (www.rigasssatiksme.lv) •B2

11. Salaspilio botanikos sodas. Čia galima apžiūrėti Latvijai būdingas 
gėles ir, žinoma, įvairiausius egzotiškus augalus. Sodas didžiuojasi didžiausia 
augalų kolekcija Baltijoje ir taip pat vienu didžiausiu Europoje dendrarijumu. 
Botanikos sodas yra gražus visais metų laikais, bet labiausiai – pavasarį ir rudenį. 
 Salaspilis, GPS[56.860947,24.353182], +371 67945460, +371 67945440, 
nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv Traukinys Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) •B2

12. Saulkrastų paplūdimys. Vienas iš poilsiautojų mėgstamiausių pajūrio 
miestelių. Čia jūros krante galima apeiti Baltąją kopą, užmesti akį į įdomų 
Dviračių muziejų, taip pat pailsėti Saulkrastų pajūryje, kuris tęsiasi daugiau 
nei 15 km. Saulkrastai, GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv Traukinys Rīga - Saulkrasti 
(www.ldz.lv) •B1

13. Miunhauzeno muziejus. Nepaprastas muziejus įkurtas realios 
istorinės asmenybės garbei. Charizmatiškas baronas fon Miunhauzenas 
buvo nepralenkiamas fantazijos ir melo karalius, kurio gyvenimas buvo 
beveik toks pats nepaprastas, kaip ir jo stebuklingi pasakojimai. Duntės 
dvare baronas praleido savo audringo gyvenimo gražiausius metus. Čia 
galima apžiūrėti taip pat vaško muziejų, įrengtą ypatingame pasivaikščiojimų 
take iki jūros ir kavinukės. Liepupės valsčius, GPS[57.407265,24.424454], 
+371 64065633, minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv 
 Autobusas Rīgas SAO - Dunte (www.autoosta.lv) •B1

14. Poilsio parkas "Rāmkalni". Plačios aktyvaus poilsio galimybės visai 
šeimai – važiavimas vasaros rogučių trasa ir kitos džiugios atrakcijos, galimybė 
leistis į kelionę su dviračiu ar valtimi, be to, iš restorano terasos, kuri yra 
pačiame Gaujos krante, atsiveria įspūdingas vaizdas. Inčukalno valsčius, 
GPS[57.123589,24.661217], +371 67977277, +371 29100280, info@ramkalni.lv, 
www.ramkalni.lv Autobusas Rīgas SAO - Sēnīte (www.autoosta.lv) •C1

15. Nuotykių parkas "Tarzāns". Kvapą gniaužiantis vaizdas į Gaujos senvagę, 
visi parko atrakcionai – "Tarzano" trosų trasos, vasaros rogučių trasos, 
važiavimas Siguldos panoramos ratu ir kiti – pavirs neužmirštamais nuotykiais. 
 Sigulda, GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, tarzans@tarzans.lv, 
www.tarzans.lv/sigulda Traukinys Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) arba autobusas 
Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

16. Turaidos pilis.  Viena iš populiariausių turizmo vietų Latvijoje. XIII amžiuje 
buvusi tvirtovė yra vienas iš įspūdingiausių taip vadinamos plytinės gotikos 
stiliaus paminklų Baltijos jūros regione. Pilies komplekse vyksta patrauklios 
ekskursijos, apžiūrima taip pat Vidžemės seniausia medinė bažnyčia. Turaidos 
muziejuje-rezervate taip pat galėsite pasivaikščioti po vaizdingą Dainų 
sodą – skulptūrų parką, kuris skirtas latvių liaudies dainoms ir folkloriniams 
personažams. Krimuldas novads, GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, 
turaida.muzejs@apollo.lv, www.turaida-muzejs.lv Traukinys Rīga - Sigulda 
(www.ldz.lv) arba autobusas Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

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

Duobelė. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074, 
turisms@dobele.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.visitjurmala.lv •B2

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

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

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

Salaspilio  Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440, 
visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •B2

Saulkrastai  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

Tervetė. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, GPS[56.487677,23.373226], +371 63726212, 
tervetetic@inbox.lv, www.mammadaba.lv •A3

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

Turizmo informacijos centrai

Ženklai

RyGOS 
JūROS 
ĮLANKA

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, 
bilietų pardavimo automatai, 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. 

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.

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;
•	 Keliuose veikia greičio matuokliai, fiksuojantys greičio pažeidėjus;
•	 Vaikai iki 10 metų amžiaus turi važiuoti specialioje vaikų kėdutėje;
•	 Leidžiamas alkoholio kiekis transporto priemonės vairuotojo kraujyje yra 0,2 promilės;
•	 Transporto priemonės judėjimo metu vairuotojui draudžiama naudoti telefono ryšiu be laisvųjų 

rankų įrangos;
•	 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 spalio 1.

•	 Mokestis už kelius Latvijoje iš lengvųjų automobilių nerenkamas. Mokėti reikia tik už įvažiavimą 
į kurortinę Jūrmalos zoną. Įvažiavimo kaina – 2 eurai. Mokėti reikia važiuojant į Jūrmalą nuo 
balandžio 1 iki rugsėjo 30 d. Nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. įvažiavimas į Jūrmalą nemokamas.

Laivas

Laivelis į Jūrmalą
Vasaros sezono metu iš Rygos centro į Jūrmalą 
(Majorus) kiekvieną dieną kursuoja upių 
laivas "New Way". Plaukimas trunka maždaug 
2,5 valandų. Rygoje laivas išplaukia nuo 
prieplaukos priešais Rygos pilį.
www.pie-kapteina.lv

Ekskursiniai laiveliai Rygoje
•	 "Vecrīga", "Amber Rīga" ir "Aurora" 

www.rivercruises.lv
•	 "Darling", "Maria", "Rebeka" ir "Laima" 

www.rigabycanal.lv

Dviratis 

Taksi

Už taksi paslaugas galima sumokėti tiek grynais pinigais, tiek mokėjimo kortelėmis. Kai kuriuose taksi 
galima atsiskaityti tik grynaisiais.

Informacija apie taksi tarifus turi būti nurodyta ant išorinių automobilio durelių. Rygoje nustatyti 
maksimalūs lengvųjų automobilių taksi tarifai. Išsamesnė informacija saugoma Rygos tarybos Eismo 
departamente: www.rdsd.lv, +371 80003600 (nemokamai).

Jei planuojate su taksi važiuoti už Rygos, iš anksto su vairuotojo išsiaiškinkite numatytas išlaidas.

Rygos centre, o ypač jos senamiestyje, kaip ir kituose miestuose galima naudotis velotaksi, arba 
dviračių rikšomis, kurie padeda patogiai judėti po miesto centrą, vykti į ekskursijas, sužinoti įvairią 
praktinę informaciją. Prieš kelionės pradžią rekomenduojama su vairuotoju sutarti dėl kelionės 
mokesčio (grynaisiais pinigais), nes pastarasis gali gerokai skirtis nuo automobilių taksi.

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

Informaciją apie dviračių nuomą, maršrutus ir 
ekskursijas galima gauti vietiniuose turizmo 
informacijos centruose.

Traukiniuose galima vežti dviračius! 
Jei dviračio perimetras didesnis nei du metrai, 
reikia įsigyti bagažo bilietą. 
www.pv.lv/en

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!

Pastabos

GPS[ , ] Koordinatės AO
Vietinė autobusų 
stotis 

+371 6 xxxxxxx Stacionarus telefono numeris •B1 Kvadrantas

+371 2 xxxxxxx Mobilus telefono numeris Latvijos paveldas

SAO Tarptautinė autobusų stotis 

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Latvijos turizmo vaizdo klipai

Ryga

Kaunas 265 km

Klaipėda 306 km

Šiauliai 132 km

Vilnius 293 km

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

Rygos autobusų stoties
•	 Adresas: Prāgas iela 1
•	 Autobusų judėjimo tvarkaraščiai: www.autoosta.lv 
•	 Bilietų pirkimas internete: www.bezrindas.lv, 

www.buseurope.eu 
•	 Mobilioji	aplikacija	(Google	Play	•	App	Store):	Bezrindas
•	 Informacijos telefonas: +371 90000009 

(informacija apie kainas)
•	 Bilietų kasos darbo laikas: 6:00-22:00

oro uosto autobusas #22
•	 Kelionės trukmė: 30 min (apytiksliai)
•	 Autobusų judėjimo tvarkaraščiai: www.rigassatiksme.lv
•	 Informacijos telefonas: +371 80001919 (nemokamai)

EDEN apdovanojimą pelniusios turizmo vietos

Jūrmala 1 7 Lygatnė 17 19

Tervetė 26

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

1 Turizmo objektas Atstumas 
kilometrais Pagrindinis kelias Asfalto danga Nacionalinis parkas, rezervatas Oro uostas Viešbutis

Turizmo informacijos centras Geležinkelis Kelias su atskirtomis
kelio juostomis Žvyrkelis Nacionalinių parkų ir rezervatų ribos Uostas Svečių namai

Lankoma vieta Viršūnė 1. skiriasi kelias Vieškelis Valstybės siena Mėlynosios vėliavos 
paplūdimys Kempingas

Latvijos valstybiniai keliai
•	 Eismo apribojimai: www.lvceli.lv
•	 Naudinga informacija vairuotojams: 

www.celugids.lv

Eismo informacijos centras
Informacinė linija (visą parą): +371 65025555

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.avis.lv, www.budget.lv, www.europcar.lv, 
www.sixt.lv

Techninė pagalba kelyje ir informacija 
visą parą
Latvijos auto-moto draugija (LAMB): +371 1888, 
www.lamb.lv

Rygos centrinė geležinkelio stotis 
•	 Adresas: Stacijas laukums 2
•	 Informacija ir traukinių judėjimo tvarkaraščiai: 

www.pv.lv/en
•	 Mobilioji	aplikacija	(Google	Play	•	App	Store):	

Pasažieru vilciens
•	 Informacijos telefonas: +371 67231181 

(nemokamai)
•	 E-paštas: uzzinas@ldz.lv
•	 Vietinių traukinių bilietų kasos darbo laikas: 

4:30–23:40

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

Rīga
(Ryga)

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis

Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda


