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Rīga

Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. Rīga atrodas pie
Baltijas jūras.

Rīga tika izveidota 800 gadus atpakaļ.

Pilsēta ir slavena ar koka ēkām, kuras ir
apmēram 150 gadus vecas, Vecrīgu un
Jūgendstilu.

Rīgā ir arī lieli, labi kopti parki.
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Vides pieejamība
Vairāk par ceļošanu un tūrismu Rīgā,
cilvēkiem ar invaliditāti, Jūs varat uzzināt:

Apeironā

•

Apeirons ir organizācija, kurā strādā cilvēki ar
invaliditāti un viņu draugi.
Viņi strādā, lai būtu vairāk vietas pieejamas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Mājas lapa: www.apeirons.lv

•

Mapeirons

Šajā mājas lapā ir informācija par vairāk kā
1 500 vietām Latvijā, kas ir pieejamas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Mājas lapa: mapeirons.lv
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Informācija par vides pieejamību
Pārvietošanās pa Rīgas ielām var būt grūta
ikvienam, kas lieto riteņkrēslu, bērnu
ratiņus vai ja ir kādi kustību traucējumi.
Pārliecinieties, ka Jūs varēsiet tik iekšā
viesnīcā vai kādā citā vietā pirms sākat
ceļojumu.
Jūs varat nokļūt gandrīz visur ar mašīnu vai
taksi.
Ir vietas Rīgā un Siguldā, kur informāciju
var dabūt video vai audio ierakstu
formātā. Vēl dažās vietās tiek
nodrošināta informācija cilvēkiem ar
redzes un dzirdes traucējumiem.
Lai noskaidrotu, ko katra vieta piedāvā,
apskatiet informāciju viņu mājas lapā,
internetā un izlasiet informāciju par vietu.
Vairākām viesnīcām ir istabas, kas paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti. Ja Jums ir
nepieciešams šāds numuriņš, Jums ir jāsazinās
ar viesnīcu un jānoskaidro vai viņiem ir istabas,
kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.
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Sabiedriskais transports Rīgā – Daudzi
autobusi, trolejbusi un tramvaji ir pieejami
cilvēkiem ar invaliditāti, bet ne visi.

Uz Siguldu no Rīgas Jūs varat aizbraukt ar
vilcienu.
Vilcienam ir kāpnes, tāpēc, ja Jums ir
nepieciešama palīdzība, lai iekāptu vilcienā ir
nepieciešams pieteikt asistentu. Asistentu
vajag pieteikt 48 stundas pirms plānotā
brauciena, zvanot uz telefona nr.
8000118148
Ceļošana pa Siguldas apkārtni ir sarežģīta, ja
nebraucat ar savu mašīnu, jo vietējais
sabiedriskai transports nebrauc bieži un
autobusi nav pieejami cilvēkiem, kas
pārvietojas riteņkrēslos.

Mēs iesakām braukt ar mašīnu vai taksi, ja
tas ir nepieciešams.
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Rīgas karte

Latvijas nacionālais mākslas muzejs

Alberta iela

Viesnīca Tallink Rīga

Rīgas centrāltirgus
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Kur palikt pa nakti
Tallink viesnīca Rīga
Tallink viesnīca atrodas Elizabetes ielā 24,
Rīgas centrā.

Viesnīca Radison Blu Latvija
Viesnīca atrodas Elizabetes ielā 55, Rīgas
centrā.

Alberta viesnīca
Viesnīca atrodas Dzirnavu ielā 33, Rīgas centra
rajonā.
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Vietas, ko apskatīt
Latvijas nacionālais mākslas muzejs
Muzejā ir apskatāmi dažādi mākslas darbi,
gleznas.

Muzejs ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti.
Muzejs atrodas Jaņa Rozentāla laukumā 1,
Rīgā.
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Rīgas Motormuzejs
Motormuzejā var apskatīt daudz automašīnas,
kas ir ļoti vecas, retas un vēsturiskas.
Muzejs atrodas Sergeja Eizenšteina ielā 8

Rīgas centrālais tirgus
Tas ir liels tirgus, kurā ir vairāk par 3000
tirgošanās vietām. Tirgus atrodas 5 vēsturiskās
ēkās, kas agrāk bija cepelīnu garāžas. Cepelīni
ir lielas, lidojošas mašīnas.

Alberta iela
Iela ir slavena ar mājām, kas atrodas uz šīs
ielas. Tās ir būvētas īpašā stilā, ko sauc par
jūgendstilu. Uz māju sienām var redzēt dažādus
veidojumus, kā skulptūras, kas padara mājas
sienas ļoti skaistas.
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Vecrīgas apskate
Šeit ir informācija par apskates vietām Vecrīgā.

Rīgas Birža

Līvu laukums

Brīvības
piemineklis

Doma
laukums

Rīgas dome
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Pētera
baznīca

Brīvības piemineklis
Piemineklis tika celts, lai atcerētos cilvēkus,
kuri cīnījās un nomira brīvības cīņās, lai tiktu
izveidota neatkarīga Latvija. Cīņas notika no
1918. Līdz 1920. gadam.
Pieminekļa augšā ir jauna sieviete, kura tur trīs
zvaigznes virs galvas.

Tālāk ejiet taisni uz priekšu, šķērsojot kanālu un
ceļu, ejiet taisni pa Kaļķu ielu.

Līvu Laukums
Ejot pa Kaļķa ielu, labajā pusē būs laukums,
kas ir Līvu laukums, droši ejiet to apskatīt.
Pēc tam dodieties atpakaļ uz Kaļķu ielu un
turpiniet iet uz priekšu, līdz nonāksiet līdz
Rātslaukumam.

Rātslaukums – Rātsnams un
Melngalvja nams
Agrāk Rātslaukums bija tirgus laukums.
Rātsnamā atrodas Rīgas pilsētas dome.
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Pretī rātsnamam atrodas Melngalvju nams.
Melngalvja namā agrāk darbojās Melngalvju
brālība, kurā darbojās ārzemju tirgotāji.
Melngalvju nams tika iznīcināts otrā
pasaules kara laikā. Tagadējais
Melgalvju nams tika uzcelts no jauna
1999. gadā.

Aiz Melngalvja nama, uzejot uz Kungu ielas var
ieraudzīt Pētera baznīcu.

Rīgas svētā Pētera baznīca
Rīgas svētā Pētera baznīca ir viena no
visvecākajām baznīcām Rīgā. Baznīcai ir
apmēram 800 gadi. Tā ir augstākā Rīgas
baznīca.

Ejiet atpakaļ uz Kungu ielu. Pa Kungu ielu ejiet
līdz Tirgoņu ielai. Pa Tirgoņu ielu ejiet līdz ielas
galam. Ielas galā pagriezieties pa kreisi un ejiet
uz priekšu līdz nonākat Doma laukumā.
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Doma laukums un Doma baznīca
Doma laukums ir lielākais laukums Vecrīgā.
Doma baznīca ir lielākā viduslaiku baznīca
Baltijas valstīs.

Viduslaiki ir laika posms vesturē no piektā
līdz piecpadsmitajam gadsimtam.
Baltijas valstis ir trīs valstis – Lietuva,
latvija, Igaunija.

Doma baznīcā ir ļoti vecas un lielas ērģeles.

Pretī Doma baznīcai ir mākslas muzejs Rīgas
birža

Mākslas muzejs Rīgas birža
Muzejā atrodas mākslas darbi, kas ir
veidoti citās valstīs, nevis Latvijā. Tur var
apskatīt gleznas, traukus, kas veidoti no
porcelāna, sudraba lietas, priekšmetus no
Ēģiptes un citas lietas.
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Par mums
Šis dokuments ir sagatavots projekta Visits4u
ietvaros.

Projekta Visits4u mērķis ir attīstīt iekļaujošus
tūrisma piedāvājumus dažādās Eiropas valstīs.

Projekts sākās 2016. gada jūlijā un beidzās
2017. gada decembrī.
Visits4u projekts tiek finansēts no Eiropas
savienības programmas COSME.

Mājas lapa: www.visits4u.eu

Šī dokumenta saturs atspoguļo tikai autora viedokli un ir vienīgi viņa atbildība; nevar uzskatīt,
ka tas atspoguļo Eiropas komisijas un/vai mazo, vidējo uzņēmumu izpildaģentūras, vai kādas
citas Eiropas savienības iestādes viedokli. Eiropas komisija un Aģentūra neuzņemas nekādu
atbildību par saturā esošās informācijas izmantošanu.
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