Apie Latviją
Oficialus pavadinimas: Latvijos Respublika
Plotas: 64 589km²
Gyventojų skaičius: 2,2mln (2009 m)
Sostinė: Ryga
Kiti miestai: Daugpilis, Liepoja, Jelgava, Jūrmala
Kalba: latvių
Pagrindinės religijos: krikščionių
Piniginis vienetas: Latvijos latas
Laikas: laiko juosta GMT/UTC +2val.

Geografinė padėtis. Latvija – valstybė Europos šiaurės rytuose, Baltijos jūros rytinėje pakrantėje. Rytuose
ji ribojasi su Baltarusija ir Rusija, šiaurėje - Estija, pietuose – Lietuva.
Klimatas. Latvijos klimatas - vidutinių platumų jūrinis, drėgnas ir vėsus. Vidutinė Sausio mėn. temperatūra
- -2-3°C, Liepą – 17-18°C. Vidutinis metinis kritulių kiekis – 633 mm. Šilčiausi mėnesiai – liepa - rugpjūtis.
Latvijos gamta. Latvija – žemumų kraštas, 98 proc. jos teritorijos ne aukštesnė nei 200 m. Aukščiausias
taškas - Galzina Kalns (312 m). Šalis miškinga ir pelkėta, ilgas Baltijos pajūrio ruožas vasarą sutraukia
nemažai poilsiautojų. Kraštovaizdyje vyrauja moreninės kalvos (40% teritorijos) su daugybe ežerų ir upelių,
plati, mažai išraižyta pakrantės lyguma. 44 procentus šalies teritorijos dengia miškai. Didžiausias miško
plotas yra šiaurinėje Kuršo dalyje. Čia vis dar įmanoma pasimėgauti žmogaus nepaliestos gamtos grožiu ir
unikalumu. Latvija išsiskiria didele augmenijos ir gyvūnijos įvairove. Didžiausias ežeras – Lubano (80,7
km²), ilgiausia upė – Dauguva.
Garsiausios Latvijos lankytinos vietos. Kelionės į Latviją metu būtinai siūloma aplankyti gražiąją sostinę
Rygą, Ventspilį, Rundalę, Siguldą, Latvijos rivjerą – Jūrmalą. Ryga - "Mažasis Šiaurės Paryžius", nuo pat
viduramžių svarbus prekybos uostas ir bene gyviausia sostinė Baltijos šalyse. Mieste lankomi: Rygos pilis,
Trijų brolių namai, Šv. Jokūbo bažnyčia, didžiausia Pabaltyje Domo katedra, Švedų vartai, Rotušės aikštė,
nepakartojamas “Juodagalvių namas“, 43 metrų Rygos Laisvės statula, kuri yra vienas aukščiausių paminklų
Europoje. Rundalė – Latvijos Mažasis Versalis. Baroko šedevras, Rundalės rūmų ansamblis, suprojektuotas
garsaus italų architekto Frančesko Bartolomeo Rastreli, rūmuose veikia muziejus, kuriame saugoma gausi
meno kūrinių kolekcija. Ventspilis – vienas gražiausiai sutvarkytų Baltijos šalių miestų. Siūloma
pasivaikščioti garsia miesto Uosto gatvės promenada, lankoma XII a. Livonijos ordino pilis – viena
seniausių Latvijos viduramžių tvirtovių, kurioje dabar įsikūręs vienas moderniausių Baltijos muziejų su
skaitmenine ekspozicija, skulptūrų galerija, muziejus po atviru dangumi – Inkarų takas. Šalies lankytojus
žavi Gaujos nacionalinis parkas, Gutmano urvas ir nuostabi Turaidos pilis, Siguldos dvaras ir pilis, “Mašinų
muziejus“, kuriame sukaupta unikali XX a. pirmos pusės automobilių kolekcija, Jaunpils ir jame esanti,
išlaikiusi savo autentiškumą, XIV a. pr. Livonijos ordino pilis, latviškoji Venecija – Kuldyga, kurioje
lankoma aukščiausia Latvijos piliavietė, krioklys. Jaunuosius keliautojus visada sužavi net 16 posūkių turinti
bobslėjaus trasa, maudynėms ir šėlionėms kviečia didžiausias Baltijos šalyse “Livu“ vandens pramogų
parkas.

