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10 Latvijas tūrisma dižvietas

adrese

telefona numurs

@ e-pasts, mājaslapa

darba laiks - mēnesis, nedēļas diena, pulkstenis

Pieejamas ekskursijas šādās valodās: de - vācu, es - spāņu, 
Fi - somu, Fr - franču, eN - angļu, Lv - latviešu, rU - krievu, 
se - zviedru

GPs koordinātes

 Braukšanas norādījumi, attālums

sabiedriskais transports, brauciena ilgums

Nozīmīgākie pasākumi

"Q-Latvia" kvalitātes zīmes ieguvējs

vai ikdienas steigā un rūpēs mēs pamanām, cik mūsu 
zeme ir skaista un daudzveidīga? Uz kurieni paši 
vislabprātāk dodamies īsākos vai garākos ceļojumos 
un ar lepnumu iesakām to darīt arī mūsu viesiem? 
Katram droši vien ir savas mīļākās vietas, kurās ar 
prieku pavadām laiku, atpūšamies, vienmēr atrodam 
ko interesantu un smeļamies iedvesmu no dabas 
vai cilvēku radītajām bagātībām. tomēr katrā valstī ir 
visiecienītākie galamērķi, kuri ceļotājus vilina ar tādu 
spēku, ka nav iespējams pretoties kārdinājumam 
turp doties. ja vēl neesat bijuši kādā no 10 Latvijas 
tūrisma dižvietām vai ar grūtībām atceraties, kad tajās 
pēdējoreiz bijāt, tad atrodiet laiku, lai nesteidzoties 
varētu tās izbaudīt un iepazīt. tur noteikti ir kas 
jauns un līdz šim neredzēts, ko apskatīt, iemūžināt 
fotogrāfijās un vēlāk pastāstīt citiem, lai arī viņi dotos 
apceļot Latviju, atklātu tās valdzinājumu un iemīlētos.

Pārgājienu maršruts
slēpošana, 
slidošana

velomaršruts jahtu piestātne

automaršruts Peldvieta

aktivitātes bērniem Laivošana

Putnu vērošana izjādes ar zirgiem

aktīvā atpūta

rundāles pils 2

vecrīga 4

aglonas bazilika 6

jūrmala 8

Gaujas nacionālais parks - Līgatne 10

Kuldīga 12

turaidas muzejrezervāts - sigulda 14

Cēsis 16

Liepāja 18

ventspils 20

aPzīmējUmi

NesteidzīGa atPūta Latvijā
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rUNdāLes PiLs

Latvijas arhitektūras spožākā pērle, rundāles pils 
aicina nesteidzīgi izbaudīt savus greznos 18. gadsimta 
interjerus, patīkami noreibt smaržojošā rožu dārzā, 
pakavēt acis pie varavīksnes krāsās mirdzošās 
strūklakas un iejusties Kurzemes hercogistes galma 
bezrūpīgajā ikdienā. apmeklējiet rundāli - vienu no 
izcilākajiem eiropas tūrisma galamērķiem!

Leģendārā Krievijas galma arhitekta Frančesko 
rastrelli celtā Krievijas imperatores annas joanovnas 
favorīta johana Bīrona pils ir viens no Latvijas 
izcilākajiem baroka un rokoko mākslas pieminekļiem. 
2014. gadā pilī pabeigti visi restaurācijas darbi un 
apmeklētājiem atvērti līdz šim neredzētie hercogu 
laika interjeri. Novērtējiet pils iespaidīgo ārieni, grezno 
interjeru un baroka stila rožu dārzu, kurā aplūkojama 
vislielākā rožu kolekcija Latvijā. itin bieži šeit notiek arī 
augstvērtīgi koncerti un mākslas pasākumi. apskatot 
telpas, izstādes un iepazīstot pils un parka tapšanas 
vēsturi, šeit itin viegli varēsiet pavadīt gandrīz visu 
dienu.

Nepilnu 15 km attālumā atrodas Bauskas pils ar 
viduslaiku pilsdrupām un senlaicīgu apģērbu 
ekspozīcijām, un pavisam netālu - arī majestātiskā 
mežotnes pils - spilgtākais klasicisma arhitektūras 
paraugs Latvijā.

rUNdāLes PiLs mUzejs

Pilsrundāle, rundāles pagasts, rundāles novads, 
Lv-3921
+371 63962274, +371 63962197

@ rundale@rundale.net, www.rundale.net

maijs-oktobris i-vii 10:00-18:00,
novembris-aprīlis i-vii 10:00-17:00
Lv, rU, eN, de

56.414616, 24.025383

No rīgas 67 km pa ceļu a7 līdz Bauskai, no Bauskas līdz 
Pilsrundālei - 12 km pa ceļu P103.
autobuss "rīgas saO - Bauskas aO" 
(1 h 10 min - 1 h 30 min) un autobuss 
"Bauskas aO - Pilsrundāle" (15 min). autobusu saraksti: 
www.autoosta.lv
mežotnes pilskalna svētki (maijs), senās mūzikas 
festivāls (jūlijs), Kantrī mūzikas festivāls (jūlijs)
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rīGas tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

rātslaukums 6, riga, Lv-1050

+371 67037900

@ info@rigatic.lv, www.liveriga.com

maijs-septembris i-vii 9:00-19:00
oktobris-aprīlis i-vii 10:00-18:00
Lv, rU, eN, de, se, NO, Fr, it, es

56.947140, 24.107105

autostāvvietas: www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

autobusu, trolejbusu un tramvaju saraksti: 
www.rigassatiksme.lv, 
starppilsētu autobusu saraksti: www.autoosta.lv, 
vilcienu saraksti: www.ldz.lv
rīgas operas festivāls (jūnijs), rīgas festivāls 
(augusts), Gaismas festivāls "staro rīga" (novembris), 
ziemassvētku tirdziņš (decembris)

veCrīGa

rīgas sirds ir tās vecpilsēta - vecrīga. Katrs solis tās 
bruģētajās ielās atklāj kādu pilsētas astoņu gadsimtu 
ilgās pastāvēšanas lappusi. tā ir pietiekoši maza, lai 
varētu šeit justies kā mājās, un tajā pašā laikā gana 
liela, lai nebeigtu sajūsmināties par tās glabātajām 
vēstures liecībām un UNesCO pasaules mantojumu. 
iepazīstiet to nesteidzoties!

vecrīga ir rīgas vēsturiskais un ģeogrāfiskais centrs 
daugavas labajā krastā. tā aptver samērā nelielo 13-
18. gadsimta nocietinājumu sistēmas iekšējo teritoriju 
ar unikāliem viduslaiku arhitektūras pieminekļiem - 
dzīvojamo ēku kompleksiem un sakrālām celtnēm, 
kas pārsteidzošā kārtā pārdzīvojuši divus pasaules 
karus. vecpilsētas senatnīgo auru var baudīt šaurajās 
bruģētajās ieliņās un laukumos.

rīgas centrā nevar nepamanīt izteiksmīgās 
jūgendstila ēkas - to šeit ir vairāk nekā jebkur citur 
eiropā. savukārt Pārdaugavā, daugavas kreisajā krastā, 
saglabājusies unikāla 19. gadsimta koka arhitektūra, 
bet pašā pilsētas nomalē - etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs (viens no vecākajiem eiropā) ar senlatviešu 
zemnieku guļbūvēm.
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aGLONas BaziLiKa

Latgalē ir ne tikai simtiem gleznainu ezeru, bet arī 
visdažādāko konfesiju dievnamu, starp kurām viena 
no pazīstamākajām svētvietām pasaulē - aglonas 
bazilika - ik gadu pulcē tūkstošiem ticīgo. Baznīcas 
īpašā aura un greznais interjers liek aizmirst kaut uz 
brīdi par ikdienas rūpēm un steigu un padomāt par 
to, kas dzīvē ir pats svarīgākais.

jau pašās 17. gadsimta beigās dominikāņu ordenis 
aglonā nodibināja klosteri un uzcēla pirmo koka 
baznīcu. Kad 1699. gadā celtā baznīca nodega, tās 
vietā no 1768. līdz 1780. gadam uzcēla mūra klostera 
ēku un pašreizējo dievnamu. Baznīcā var aplūkot 
plašu gleznu, skulptūru un mākslas vērtību kolekciju. 
reliģisko svētku laikā tiek atsegta arī slavenā svētbilde 
"aglonas Brīnumdarītāja dievmāte", kurai piedēvē 
dziednieciskas spējas. 1993. gadā aglonas svētvietu 
apmeklēja romas pāvests jānis Pāvils ii.

Latgaliešu tieksmi pēc harmonijas varēsiet sajust 
arī māla pavēlnieku - keramiķu darbnīcās rēzeknes 
apkārtnē, vai nesteidzīgi atpūšoties pie kāda no 
daudzajiem ezeriem un baudot viesmīlīgo latgaliešu 
tradicionālos ēdienus.

aGLONas tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

somersētas iela 34, aglona, aglonas novads, Lv-5304

+371 65322100, +371 29118 597

@ turisms@aglona.lv, www.aglona.travel

jūnijs-septembris I 9:00-17:00 • II-III 9:00-19:00 
• IV-V 9:00-19:00 • VI 10:00-16:00
oktobris-maijs i-v 08:30-17:00
Lv, rU

56.135856, 27.000398

No rīgas 170 km pa a6 ceļu līdz Līvāniem. tālāk 36 km 
pa P63 ceļu no Līvāniem līdz Preiļiem un tad vēl 27 km 
pa P62 ceļu līdz aglonai.
autobuss "rīgas saO - aglona" (4 h 10 min) vai 
"rīgas saO - dagdas aO" (3 h 50 min).
autobusu saraksti: www.autoosta.lv
vissvētākās jaunavas marijas debesīs uzņemšanas 
svētki (augusts)
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jūrmaLa

jūrmala ir ne tikai populārākais piejūras kūrorts 
Latvijā, bet arī lielākais Baltijas valstīs. jūrmala ar 
saviem baltajiem, smilšainajiem liedagiem, veselīgo 
priežu silu gaisu, sPa un dziednīcām palīdzēs jums 
atjaunot spēkus un baudīt dzīvi visā tās krāšņumā. 
apmeklējiet jūrmalu - vienu no izcilākajiem eiropas 
tūrisma galamērķiem!

Kūrortpilsēta atrodas tikai 23 km attālumā no 
galvaspilsētas rīgas. 26 km garā pludmale klāta ar 
baltām kvarca smiltīm un vairākās vietās plīvo "zilais 
karogs", kas ir kvalitātes, drošības un labiekārtotības 
(arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) apliecinājums. 
jūrmalas kūrortārstniecības iestādēs un sPa centros 
cauru gadu plaši tiek piedāvātas dažādas sPa un 
kūrortprocedūras ar ārstnieciskajiem minerālūdeņiem 
un kūdras dūņām. Pilsēta lepojas ar savu unikālo 19. 
gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses koka un 
jūgendstila arhitektūru un Ķemeru nacionālā parka 
dabas bagātībām. jūrmala ir lieliska atpūtas vieta visai 
ģimenei - šeit ir daudz atrakciju, bērnu rotaļu laukumu 
un lielākais ūdens atrakciju parks ziemeļeiropā.

jūrmaLas tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

Lienes iela 5, majori, jūrmala, Lv-2015

+371 67147900

@ info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv

janvāris-decembris I 9:00-18:00 • II-V 9:00-17:00 
• VI 10:00-17:00 • VII 10:00-15:00
Lv, rU, eN, de

56.971153, 23.799639

No rīgas 23 km pa a10 ceļu. informācija par auto 
caurlaidi iebraukšanai jūrmalā: www.tourism.jurmala.lv
vilciens "rīga - tukums", "rīga - sloka", "rīga - dubulti" 
vai "rīga - Ķemeri" (25 min - 60 min). vilciena pieturas 
jūrmalā: Priedaine, Lielupe, Bulduri, dzintari, majori, 
dubulti, jaundubulti, Pumpuri, melluži, asari, vaivari, 
sloka, Kūdra, Ķemeri. vilcienu saraksti: www.ldz.lv
vasaras sezonā (maijs-septembris) no rīgas centra uz 
jūrmalu (majori) var nokļūt ar motorkuģi "New Way". 
Kustības saraksti: www.pie-kapteina.lv
jūrmalas kūrorta vasaras sezonas atklāšana (maijs), 
jomas ielas svētki (jūlijs), sikspārņu nakts Ķemeru 
nacionālajā parkā (jūlijs), starptautiskais mūzikas 
festivāls "summertime" (augusts)
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GaUjas NaCiONāLais ParKs - 
LīGatNe

Gleznainā Gaujas upes senleja tūristus no visas 
pasaules piesaistījusi jau vairākus gadu simtus. 
Šeit varēsiet ne tikai sajust pirmatnējās dabas 
valdzinājumu, bet arī atgriezties noslēpumainajos 
viduslaikos vai izbaudīt visdažādākās aktīvās atpūtas 
iespējas visu cauru gadu. apmeklējiet Līgatni - vienu 
no izcilākajiem eiropas tūrisma galamērķiem!

Nacionālajā parkā atrodas vairāk nekā 500 kultūras 
un vēstures pieminekļu – pilskalni, mūra pilis, 
baznīcas, muižas, dzirnavas, kā arī citi arheoloģiskie, 
arhitektūras un mākslas pieminekļi. Galvenie tūristu 
ceļamērķi ir sigulda un Cēsis, taču tas vēl nav viss. 
īstam dabas cienītājam nevajadzētu palaist garām 
Līgatnes dabas takas, kur var ieraudzīt dažādus 
savvaļas dzīvniekus un apkārtnē esošās vairāk kā 
300 smilšakmens alas, militārā mantojuma faniem 
neaizmirstams piedzīvojums būs Līgatnes slepenā 
pazemes bunkura, kas bija paredzēts izmantošanai 
kodolkara gadījumā, apmeklējums. savukārt 
senatnes cienītājiem būs interesanti apskatīt Līgatnes 
papīrfabrikas ciematu, kur saglabājušās 20. gadsimta 
sākumā celtās strādnieku koka mājas un sabiedriskas 
ēkas, kā arī senajā vienkoču tehnikā izgatavotās 
skulptūras un Kokamatniecības muzeju vienkoču 
parkā.

LīGatNes tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

spriņģu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, Lv-4110

+371 64153169, +371 29189707

@ info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

maijs-septembris i-vii 09:00-18:00
oktobris-aprīlis i-vii 9:00-17:00
Lv, rU, eN

57.232929, 25.038416

No rīgas 65 km pa ceļu a2 līdz augšlīgatnei; tad 6 km 
pa ceļu v283 līdz Līgatnei.
vilciens"rīga-valga", "rīga-Cēsis" vai "rīga-valmiera" līdz 
pieturai "Līgatne" (1 h 20 min).
vilcienu saraksti: www.ldz.lv
autobuss "rīgas saO - Cēsu aO" līdz pieturai "Līgatne" 
(1 h 25 min). autobusu saraksti: www.autoosta.lv
autobuss "augšlīgatne - Gaujasmala" vai "augšlīgatne - 
skaļupes" (20 min - 30 min).
autobusu saraksti: www.visitligatne.lv
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KULdīGa

Kuldīgu visos laikos apjūsmojuši un apdziedājuši 
gan dzejnieki, gan gleznotāji. Šarmantās Kurzemes 
mazpilsētas sarkanie dakstiņu jumti un mierīgā 
gaisotne tā vien mudina nesteidzīgi pastaigāties 
pa klusajām ieliņām, pavizināties ar velosipēdu vai 
noskatīties brīvdabas kino. apmeklējiet Kuldīgu - 
vienu no izcilākajiem eiropas tūrisma galamērķiem!

Kuldīgas, bijušās Kurzemes hercogistes galvaspilsētas 
vēsturiskā apbūve un daba veido neatkārtojamu 
vienotu ansambli, kādam līdzīga nav nekur citur 
eiropā. 17-18. gadsimtā izveidojies Kuldīgas centrs 
vēl joprojām glabā vecās koka ēkas, kas sarindojušās 
gar mazām un šaurām ieliņām, bet vecpilsētas māju 
pamati veido krastus mazai upītei - alekšupītei. 
Gleznainais Kuldīgas ķieģeļu tilts ir viens no 
garākajiem šāda veida tiltiem eiropā. 

Pilsēta ir slavena arī ar eiropā platāko ūdenskritumu 
ventas rumbu (249 m). Pavasaros un rudeņos pie 
ūdenskrituma vērojama interesanta parādība, kad 
zivis nārstojot ūdenskritumu mēģina pārvarēt, lecot 
pa gaisu. iespējams, ka jūsu skaistākās fotogrāfijas no 
ceļojuma pa Latviju būs tieši no Kuldīgas!

KULdīGas tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

Baznicas iela 5, Kuldīga, Kuldigas novads, Lv-3301

+371 63322259, +371 29334403

@ tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv

janvāris-decembris i-v 9:00-17:00

Lv, rU, eN, de, es

56.968594, 21.971016

No rīgas 75 km pa ceļu a10 līdz Kandavas 
pagriezienam un tad 64 km pa ceļu P130 līdz Kuldīgai.
autobuss "rīgas saO - Kuldīgas aO" (2 h 30 min - 
3 h 40 min). autobusu saraksti: www.autoosta.lv
velodiena (maijs), 
Pilsētas festivāls "dzīres Kuldīgā" (jūlijs)
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tUraidas mUzejrezervāts - 
siGULda

turaida seno Latvijas iedzīvotāju - lībiešu valodā 
nozīmē "dieva dārzs". skatoties no gaisa balona vai 
no pretējā Gaujas krasta rudens novakarē, turaidas 
pils paceļas virs zaļās koku lapotnes kā no sarkaniem 
ķieģeļiem mūrēts varens kuģis. atliek tikai doties 
augšup un nesteidzoties izbaudīt šo neaprakstāmo 
cilvēku un dabas radīto krāšņumu.

ikkatrs turaidas muzejrezervāta apmeklētājs, 
apstaigājot pils aizsargmūri, var iepazīties ar Baltijas 
vēsturi un kultūru sākot no 11. gadsimta. muzeja 
dainu kalns ir skulptūru dārzs, kas veltīts latviešu 
folklorai. turaidas baznīca ir viena no vecākajām koka 
baznīcām Latvijā. muzejrezervātā ierīkotas vairākas 
dabas takas, pa kurām ejot var iepazīt retus augus, 
ieraudzīt smilšakmens atsegumus, pils aizsargsienas 
un torņus no neierastiem skata punktiem.

turpat blakus Gaujas senlejā izvietojusies sigulda - 
viena no skaistākajām Latvijas pilsētām, kura pārsteidz 
ikvienu ar elpu aizraujošām ainavām, adrenalīna 
pārpildītām aktivitātēm gan vasarā, gan ziemā un 
spilgtiem mūzikas pasākumiem - lieliska atpūta visai 
ģimenei.

siGULdas tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

ausekļa iela 6, sigulda, siguldas novads, Lv-2150

+371 67971335

@ info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

maijs-septembris i-vii 9:00-19:00,
oktobris-aprīlis i-vii 9:00-18:00
Lv, rU, eN, de

57.153206, 24.853781

No rīgas 51 km pa ceļu a2 līdz siguldai.

autobuss "rīgas saO - siguldas aO" (1 h 10 min - 
1 h 50 min). autobusu saraksti: www.autoosta.lv
vilciens "rīga - sigulda", "rīga - valga" vai "rīga - Cēsis" 
līdz pieturai "sigulda" (1 h 15 min).
vilcienu saraksti: www.ldz.lv
vasaras saulgrieži turaidā (jūnijs), Kremerata 
BaLtiCa festivāls (jūnijs-jūlijs), Blūza festivāls (jūlijs), 
starptautiskie siguldas Opermūzikas svētki (jūlijs-
augusts)
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Cēsis

Cēsis ir viena no vecākajām un neapšaubāmi 
skaistākajām Latvijas pilsētām. Cēsu viduslaiku pils 
kopš 13. gadsimta ir dalījusi savu likteni ar pilsētu 
cīņās pret krievu, poļu un zviedru karapulkiem, lai 
tagad kopā ar abiem parkiem, līkajām, bruģētajām 
ieliņām un viesmīlīgajiem cilvēkiem apburtu pilsētas 
viesus ar savu romantisko gaisotni.

Cēsu vecpilsētas bruģētās ielas saglabājušas savu 
plānojumu vēl no viduslaikiem. tās ieskauj senas 
celtnes ar sarkaniem kārniņu jumtiem, slēgtiem 
pagalmiņiem un atjaunotām namu fasādēm. Cēsu 
pils komplekss ir pilsētas iespaidīgākais gadsimtiem 
ilgās vēstures liecinieks. vecpilsētas mierīgā gaisotne 
tā vien mudina nesteidzīgi pasēdēt kādā omulīgā 
kafejnīciņā. ik gadu pilsētu atmodina mākslas un 
kultūras festivāli un svētki. ziemā šurp dodas slēpotāji 
un citi ziemas prieku cienītāji, lai aizraujoši pavadītu 
laiku tuvumā esošajos aktīvās atpūtas centros.

Nepilnus 8 km no Cēsīm atrodas vēl senāka apdzīvota 
vieta - āraišu ezerpils. te skatāmas vairāk nekā 20 
rekonstruētas bronzas laikmeta koka mājiņas uz 
saliņas ezera vidū.

CēsU tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads, Lv-4101

+371 64121815, +371 28318318

@ info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

maijs-septembris i-vii 10:00-18:00
oktobris-aprīlis II-VI 10:00-17:00 • VII 10:00-16:00
Lv, rU, eN, de

57.313393, 25.272346

No rīgas 79 km pa ceļu a2 līdz Cēsu pagriezienam un 
tad 10 km par ceļu P20 līdz Cēsīm.
autobuss "rīgas saO - Cēsu aO" (1 h 45 min - 
2 h 40 min). autobusu saraksti: www.autoosta.lv
vilciens "rīga - Cēsis" vai "rīga - valga" līdz pieturai 
"Cēsis" (1 h 15 min). vilcienu saraksti: www.ldz.lv
Livonijas svētki (maijs), Cēsu mākslas festivāls (jūlijs-
augusts), vēsturisko filmu skate Cēsu viduslaiku pilī 
(augusts)
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LiePāja

Liepājā ir ne tikai plašas, smilšainas pludmales, kurās 
baudīt vasaru, bet arī savdabīgs kultūras, arhitektūras 
un militārais mantojums. te jāredz brīnišķīgā koka 
apbūve un jūgendstila ēkas, jāiegriežas kādā no 
mākslas galerijām un jāizstaigā visapkārt pilsētai 
saglabājusies 19. gadsimta cietokšņu un fortu 
veidotās nocietinājumu sistēmas. apmeklējiet Liepāju 
- vienu no izcilākajiem eiropas tūrisma galamērķiem!

Liepāja ir sena ostas pilsēta Baltijas jūras austrumu 
krastā, kur ļaudis dzīvo jau vairāk nekā 750 gadu. 
Liepāja ir mūzikas un kultūras pilsēta. apmeklējiet 
starptautiskus mūzikas festivālus un koncertus vai 
izklaidējieties pilsētas mūzikas klubos! 
apskatieties pasaulē garākās dzintara krelles, lielākās 
mehāniskās ērģeles pasaulē un Kūrmājas prospektā 
uzstādītās bronzas skulptūras, kurās iemūžināti 
Liepājas himnas "Pilsētā, kurā piedzimst vējš" tēli. 
Liepāja ir kontrastu pilsēta. izstaigājiet ziemeļu 
fortu labirintus lāpu gaismā, atklājiet sev Karostas 
arhitektūras vai bijušā cietuma eksotiku, aplūkojiet 
jūgendstila celtnes pilsētas centrā un unikālo 
koka arhitektūru jūrmalas parkā! Liepājā jūs gaidīs 
atpūtnieku un sērfotāju iecienītā "zilā karoga" 
pludmale, ostas Promenāde, stilīgas naktsmītnes, 
omulīgas kafejnīcas un krodziņi.

LiePājas tūrisma iNFOrmāCijas BirOjs

rožu Laukums 5/6, Liepāja, Lv-3401

+371 63480808, +371 29402111

@ info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

janvāris-marts i-v 9:00-17:00
aprīlis-septembris I-V 9:00-19:00 • VI 10:00-18:00 
• VII 10:00-15:00
oktobris-decembris I-V 9:00-17:00 • VI 10:00-15:00
Lv, rU, eN, de, Fi, Fr

56.507343, 21.011084

No rīgas 215 km pa ceļu a9 līdz Liepājai.

autobuss "rīgas saO - Liepājas aO" (3 h 30 min). 
autobusu saraksti: www.autoosta.lv
vilciens "rīga - Liepāja" (3 h 10 min). vilcienu saraksti: 
www.ldz.lv
starptautiskais Pianisma zvaigžņu festivāls (marts), jūras 
svētki (jūlijs), starptautiskais mūzikas festivāls "summer 
sound" (jūlijs), starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls 
Liepājas svētās trīsvienības katedrālē (septembris)
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veNtsPiLs

ventspils ir sena 13. gadsimta jūrnieku un zvejnieku 
pilsēta, kurā harmoniski sadzīvo osta un "zilā karoga" 
pludmale. tās iedzīvotājiem piemīt jūras vēja audzēts 
spīts un puķu dvēsele. Paņemiet līdzi bērnus un 
draugus un dodieties uz Latvijas puķu un strūklaku 
galvaspilsētu, uz ģimenei un atpūtai draudzīgo 
piejūras pilsētu.

ventspils piedāvā atpūtu pie Baltijas jūras labiekārtotā 
"zilā karoga" baltu smilšu pludmalē vai kādā no 
diviem akvaparkiem. Bērnu priekam ir divas rotaļu 
pilsētiņas. Piedzīvojumu parkā ziemā var paslēpot uz 
mākslīgi veidota kalna, bet vasarā pārbaudīt veiklību 
dažādas trasēs. zinātkāros gaida Latvijā vienīgajā 
digitālajā planetārijā un observatorijā. dzīva vēsture 
pilsētā ir satopama vecpilsētas tirgus laukumā ar 
muzicējošu kariljonu zvanu torni, Livonijas ordeņa 
pilī, amatu mājā un Ostgala šaurajās bruģētajās 
ieliņās. īpašas sajūtas sniedz brauciens no Piejūras 
brīvdabas muzeja ar 1916. gada tvaika lokomotīvi 
"mazbānīti". Pilsēta ir slavena arī ar savu Govju parādi, 
ekstravagantām puķu skulptūrām un dobēm un 
strūklakām.

dodoties uz ziemeļaustrumiem no ventspils, vērts 
iegriezties arī radioastronomijas centrā irbenē, kā arī 
apmeklēt slīteres nacionālo parku.

veNtsPiLs tūrisma iNFOrmāCijas CeNtrs

dārzu iela 6, ventspils, Lv-3601

+371 63622263

@ tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com

janvāris-decembris I-V 8:00-18:00 • VI-VII 10:00-16:00

Lv, rU, eN, de, Lt

57.395870, 21.567535

No rīgas 189 km pa ceļu a10 līdz ventspilij.

autobuss "rīgas saO - ventspils aO" (3 h - 4 h). 
autobusu saraksti: www.autoosta.lv
Bruņinieku turnīrs "Lilium vindaviensis" (jūnijs), 
starptautiskais motobraucēju saiets "Kurland Bike 
meet" (jūlijs), "Kite Party" (jūlijs), starptautiskais ziedu 
paklāju festivāls un ventspils pilsētas svētki (augusts)
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rīGas jūras LīCis

irBes ŠaUrUms

1. rundāles pils

2. vecrīga

3. aglonas bazilika

4. jūrmala

5. Gaujas nacionālais parks 
- Līgatne

6. Kuldīga

7. turaidas muzejrezervāts 
- sigulda

8. Cēsis

9. Liepāja

10. ventspils

1 tūrisma dižvieta

Nacionālais parks

izcilākais eiropas 
tūrisma galamērķis

zilā karoga pludmale

Lidosta

jahtu piestātne

Prāmju līnija

dzelceļš

Galvenais ceļš

Ceļš ar atdalītām 
kustības joslām

Citi ceļi

10 Latvijas tūrisma 
dižvietas

aPzīmējUmi

Gaujas nacionālais 
parks

Rāznas nacionālais 
parks

Ķemeru nacionālais 
parks

Slīteres nacionālais 
parks

Gaiziņkalns

BaLtijas jūra



Kurzemes tūrisma asociācija
Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas, novads, +371 63322259, 
kta@kuldiga.lv, www.kurzeme.lv

Latgales reģiona attīstības aģentūra
saules iela 15, daugavpils, +371 65428111, 
info@latgale.lv, www.visitlatgale.com

Vidzemes tūrisma asociācija
Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, +371 64122011, 
info@vidzeme.com, www.vidzeme.com

Zemgales tūrisma asociācija
rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, +371 63923797, 
info@travelzemgale.lv, ww.travelzemgale.lv

Videoklipi par tūrismu Latvijā: www.vimeo.com/channels/latvija

Latvijas Velo informācijas centrs
• tel: +371 67507103
• mājaslapa: www.bicycle.lv

Latvijas Riteņbraucēju apvienība
mājaslapa: www.divritenis.lv

Veloceliņi Rīgā
• vecrīga - imanta (13 km) - jūrmala
• rīgas centrs - mežaparks (6,6 km)
• rīgas centrs - Berģi (14 km)

Rīgas domes Satiksmes departaments
mājaslapa: www.rdsd.lv

Latvijas velosipēdu reģistrs
Pasargā savu velosipēdu no zādzības - reģistrē to www.veloreg.lv!

Taksometru uzziņu dienests "TAXI 8880"
• tel: 8880
• e-pasts: 8880@8880.lv

No rīgas autoostas var nokļūt citās Latvijas pilsētās un apdzīvotās 
vietās. autobusu komforta līmenis ir dažāds, atkarībā no kompānijas 
un maršruta. vairākos maršrutos kursē arī mikroautobusi un ekspreši. 
Biļetes var nopirkt gan iepriekš autoostas biļešu kasēs, gan arī pie 
iekāpšanas skaidrā naudā, ja ir brīvas vietas. autoostā darbojas 
informācijas centrs.

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

Rīgas sabiedriskais transports
• autobusu, trolejbusu un tramvaju kustības saraksti: 

www.rigassatiksme.lv, saraksti.rigassatiksme.lv
• elektroniskā biļete: etalons.rigassatiksme.lv
• Uzziņu dienests: +371 80001919 (bezmaksas)

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
• e-pasts: office@csdd.gov.lv
• mājaslapa: www.csdd.lv

Autostāvvietas Rīgā www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

Auto noma starptautiskajā lidostā "Rīga" www.riga-airport.com 

Diennakts auto palīdzība un uzziņas
• Latvijas automoto biedrība (LamB): 1888, www.lamb.lv
• automobile club sOs: +371 67333333, www.sos.lv

dzelzceļa transports ir viens no drošākajiem, precīzākajiem un 
lētākajiem pārvietošanās veidiem Latvijā. vilciena vagonu komforta 
līmenis ir atšķirīgs un populārākajos maršrutos atsevišķās stundās 
no rīta un vakarā vilcieni mēdz būt pārpildīti. Biļetes var nopirkt gan 
iepriekš dzelzceļa biļešu kasēs, gan arī vilcienā no konduktoriem 
skaidrā naudā par atsevišķu piemaksu par biļeti. ar personalizēto 
"e-talonu" iespējams norēķināties par braucienu rīgas pilsētas 
robežās. rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā darbojas informācijas 
centrs.

Rīgas centrālā dzelzceļa stacija
• adrese: stacijas laukums 2
• vilcienu kustības saraksts: travel.ldz.lv
• Biļešu pirkšana internetā: ticket.ldz.lv
• Biļešu pirkšana ar mobilo telefonu: www.mobilly.lv
• Uzziņu dienests: +371 67231181 (bezmaksas)
• e-pasts: uzzinas@ldz.lv
• Biļešu kases darba laiks: 4:30-23:40

vilcienos drīkst pārvadāt velosipēdus! ja velosipēda apkārtmērs 
pārsniedz divus metrus, tad jāiegādājas bagāžas biļete. informācija: 
www.pv.lv

veLO

taKsOmetrs

tūrisma iNFOrmāCija

aUtOBUss viLCieNs

aUtO

KUģis

Kuģis uz Jūrmalu
vasaras sezonā no rīgas centra uz jūrmalu (majori) var nokļūt ar upes 
motorkuģi "New Way". Brauciena ilgums ir aptuveni 2,5 stundas.  
rīgā kuģis atiet no piestātnes starp akmens tiltu un skulptūru "Lielais 
Kristaps".
• tel: +371 67147900, +371 29237123
• mājaslapa: www.pie-kapteina.lv

Kuģīšu satiksme Rīgā
• "vecrīga", "amber rīga" un "aurora" (www.rivercruises.lv)
• "darling", "maria", "rebeka" un "Laima" (www.kmk.lv)



Neatliekamās palīdzības dienesti (bezmaksas)

glābšanas dienests 1  1  2 eiropas savienības 
vienādais neatliekamās 
palīdzības 
tālrunis policijai, 
ugunsdzēsējiem un 
ātrajai medicīniskajai 
palīdzībai.

policija 1  1  0

ugunsdzēsēji 1  1  2

ātrā medicīniskā 
palīdzība

1  1  3

gāzes noplūde 1  1  4

auto palīdzība 1  8  8  8

Diennakts uzziņu 
dienesti

1  1  8  8  
1  1  8  9

visa veida 
informācija par 
Latviju (maksas)

NOderīGi teLeFONa NUmUri

Latvia.traveL mOBiLā aPLiKāCija

tavs oficiālais ceļvedis ceļojumiem 
pa Latviju. Bezmaksas 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.

© Liaa tūrisma departaments, 2016
Fotos: Liaa arhīvs, r.Hofmanis, s.Kuzmickis. 
Bezmaksas

Vairāk aizraujošu lietu, 
ko nesteidzoties izbaudīt Latvijā!

 




