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Ventspils 

jahtu osta 
“Visvairāk apmeklētā Latvijas 

     jahtu osta” 

 

Ventspils jahtu osta atrodas Ventas upes kreisajā krastā. Nākot iekšā Ventspils 

brīvostā, jāseko norādēm uz jahtu ostu – jāiegriežas pirmajā kanālā pa labi. 

Nonākot Venspils zvejas un jahtu ostā, ir labi redzama jahtu piestātne. Jahtu 

ostas dziļums svārstās starp 3,3 un 4 metriem atkarībā no vēja stipruma un 

virziena. 

  

20 piestātnes, elektrība (220V), dzeramais ūdens, 24 stundu uzraudzība, jahtu 

glabāšana ziemā (iekštelpās un ārpusē), jahtu izcelšana un remonts, medicīniskā 

palīdzība, WC, dušas, veļasmašīna, bezmaksas wi-fi. 

 

Piejama sauna, kafejnīca, velonoma. Pilsētā pieejama autonoma, sabiedriskais 

transports uz RIX lidostu un citām lielākajām Latvijas pilsētām. 

 

Pilsētā apskatāma vecpilsēta ar  tirgus laukumu un Rātslaukumu, Ventspils pils – 

muzejs un brīvdabas muzejs. Pieejams ūdensatrakciju parks, rotaļu laukumi bērniem.  

Vasarā notiek pilsētas svētki, jūras svētki, pasākumi Ventspils Kultūras centrā, skatu 

kalns, teātra izrādes, koncerti, pastaigu promenāde ar skatu platformu pie  bākas un 

planetārijs. Pilsētā pieejamas naktsmītnes. 

 

Jahtām  jādodas nekavējoties uz Ventspils jahtu ostu, piestāšana vai stāvēšana pie 

citām brīvostas piestātnēm ir aizliegta. Jahtām ar ārvalstu pilsoņiem, kuriem 

nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijā, nekavējoties pēc ierašanās jāpiesakās pie ostas 

dežuranta. 

 
 

Adrese: Medņu iela 40, Ventspils,  

   Telefons: 24h dežurants +371 28311919  Ostas kapteinis: +371 26400546  

E-pasts: marina@ventspilsmarina.lv; www.ventspilsmarina.lv 

Facebook: Ventspils Marina 

Noderīgi: www.ventspils.lv; www.portofventspils.lv; www.visitventspils.com 

 

mailto:marina@ventspilsmarina.lv
http://www.ventspilsmarina.lv/
http://www.ventspils.lv/
http://www.portofventspils.lv/
http://www.visitventspils.com/


 

 

 

Jahtklubs 

Jūrmala 
“JAHTKLUBS JŪRMALA – ATPŪTA 

LIELUPES KRASTĀ” 

 

Jūrmalas osta novietota Lielupes grīvā, kas atrodas Rīgas jūras līča 

dienvidu galā.  Vienīgais ūdensceļš burujahtu ieejai Jūrmalas ostā ir 

ūdens ceļš pa Lielupes ieteku Rīgas jūras līcī. Jahtklubs atrodas Tīklu ielā 

10, Lielupē. 

 

50 metru garš betona pontons ar koka klāju, pietauvošanās vietas 16 jahtām, 

slips,  autostāvvieta, ūdensvads un elektrība, kā arī interneta pieslēgums, 

peldošā degvielas uzpilde stacija. Veļas mazgājamā un žāvējamā mašīna, 

sanitārais pontons. 

 

Piestātnē pieejama pirts, laivu un sup dēļu noma. Pilsētā atrodas dzelzceļa 

stacija, auto noma, sabiedriskais transports uz RIX lidostu. 

 

Dabas objekts “Baltā kāpa”, Dabas parks “Ragakāpa”, Jūrmalas Brīvdabas 

muzejs. Pilsētā pieejama labiekārtota pludmale, viesnīcas, spa centri, restorāni, 

bāri, pludmales kafejnīcas un atpūtas centri, veikali, tirgus, akvaparks, bērnu 

izklaides parks, brīvdabas muzejs, dažādas sporta un izklaides iespējas, t.sk. 

ūdenssporta, tenisa. Dzintaru koncertzālē notiek koncerti gan vasaras, gan ziemas 

sezonā. 

  

Jūrmalas ostas akvatorijā un ārējā reidā, kuģi nodrošina nepārtrauktu radiosardzi 

UĪV 12. un 16. kanālā. Ostas uzrauga-dispečera izsaukuma signāls ir “Jūrmalas 

osta” (“Jurmala port”). 

 
                Adrese: Tīklu iela 10, Jūrmala,  

 Telefons:    +371 26 613 344 
 E-pasts: osta@jurmala.lv Mājas lapa: Informācija Jūrmalas ostas pārvaldes   

mājaslapā www.jurmalasosta.lv. 

  Facebook:https://www.facebook.com/pages/Jahtklubs-

J%C5%ABrmala/829766447153980?fref=ts 

                     Noderīgi: www.jurmala.lv; www.visitjurmala.lv 



Latvijas 

Jahtklubs 

Latvijas Jahtklubs Lielupē – 

tradīcijas apvieno burātājus! 

 
Jūrmalas osta novietota Lielupes grīvā, kas atrodas Rīgas jūras līča dienvidu galā.  

Vienīgais ūdensceļš buru jahtu ieejai Jūrmalas ostā ir ūdens ceļš pa Lielupes ieteku 

Rīgas jūras līcī. Latvijas Jahtklubs atrodas Vikingu iela 6, Lielupē. 

 

  

Piestātnes, slips, remontdarbnīca, elings, celtnis, sanitārais mezgls, 

aprīkojuma noma 

 

 

Pieejama jahtu vadītāju sagatavošana un kvalifikācijas celšana. Tiek organizētas 

regates, sacensības. Pilsētā atrodas dzelzceļa stacija, auto noma, sabiedriskais 

transports uz RIX lidostu. 

 

Var apskatīt Dabas objektu Lielupes labajā krastā “Baltā kāpa”, Dabas parku 

“Ragakāpa”, Jūrmalas Brīvdabas muzeju. Pilsētā pieejama labiekārtota 

pludmale, viesnīcas, spa centri, restorāni, bāri, pludmales kafejnīcas un atpūtas 

centri, veikali,tirgus, akvaparks, bērnu izklaides parks, dažādas sporta un 

izklaides iespējas, t.sk. ūdenssporta, tenisa. Dzintaru koncertzālē notiek koncerti 

gan vasaras, gan ziemas sezonā. 

 

   Jūrmalas ostas akvatorijā un ārējā reidā, kuģi nodrošina nepārtrauktu radiosardzi UĪV 

12. un 16. kanālā. Ostas uzrauga-dispečera izsaukuma signāls ir “Jūrmalas osta” 

(“Jurmala port”). 

 
 

  Adrese: Vikingu iela 6, Jūrmala 

  Telefons / Fakss: +371 67752408, Pārvaldnieks: +371 29629947 

  Epasts: ljkinfo@inbox.lv;  www.latvijasjahtklubs.lv; 

  Noderīgi: www.jurmala.lv; www.visitjurmala.lv 

  

mailto:ljkinfo@inbox.lv
http://www.latvijasjahtklubs.lv/


Jūrmalas ostas pārvalde 

“JŪRMALAS OSTA – 

ZAĻĀKĀ OSTA LATVIJĀ ” 

 

Jūrmalas osta novietota 

Lielupes grīvā, kas 

atrodas Rīgas jūras līča 

dienvidu galā.  Vienīgais ūdensceļš buru jahtu ieejai Jūrmalas ostā ir ūdens 

ceļš pa Lielupes ieteku Rīgas jūras līcī. 

  

Jūrmalas ostas teritorijā ir vairākas piestātnes, kurās atrodas vairāki jahtklubi. 

Jahtkubi piedāvā dažādus tehniskos servisus, pamatā piestātnes pakalpojumus, 

slipu, sanitāro pontonu, ūdeni, elektrību, labierīcības, apsardzi, degvielu, 

atkritumu apsaimniekošanu, internetu, ziemas glabāšanu, remontu. 

 

Jahtklubi piedāvā pirts kompleksus, spa un nakšņošanu, piknika  vietas, 

inventāra un laivu nomu. Tiek organizētas regates. Pilsētā atrodas dzelzceļa 

stacija, auto noma, sabiedriskais transports uz galvaspilsētu un  RIX lidostu. 

 

 Pilsētā var apskatīt Dabas objektu Lielupes labajā krastā “Baltā kāpa”, Dabas parku 

“Ragakāpa”, Jūrmalas Brīvdabas muzeju. Pilsētā pieejama labiekārtota pludmale, 

viesnīcas, spa centri, restorāni, bāri, pludmales kafejnīcas un atpūtas centri, veikali, 

tirgus, akvaparks, bērnu izklaides parks, dažādas sporta un izklaides iespējas, t.sk. 

ūdenssporta, tenisa. Dzintaru koncertzālē notiek koncerti gan vasaras, gan ziemas 

sezonā. 

 

Jūrmalas ostas akvatorijā un ārējā reidā, kuģi nodrošina nepārtrauktu radiosardzi 

UĪV 12. un 16. kanālā. Ostas uzrauga-dispečera izsaukuma signāls ir “Jūrmalas osta” 

(“Jurmala port”). 
 

  

Adrese: Dubultu prospekts 11, Jūrmala 

Telefons:  +371 26 613 344  

E-pasts: osta@jurmala.lv  

Mājas lapa: www.jurmalasosta.lv 

Facebook: https://www.facebook.com/J%C5%ABrmalas-osta-

764231840364635/?fref=ts  

Noderīgi: www.jurmala.lv; www.visitjurmala.lv 

  

http://www.jurmalasosta.lv/
https://www.facebook.com/J%C5%ABrmalas-osta-764231840364635/?fref=ts
https://www.facebook.com/J%C5%ABrmalas-osta-764231840364635/?fref=ts


Porto Marine 
“PORTO MARINE – MŪSDIENĪGA 

JAHTU OSTA” 

 

 

 

Jūrmalas osta novietota Lielupes grīvā, kas atrodas Rīgas jūras līča dienvidu 

galā.  Vienīgais ūdensceļš buru jahtu ieejai Jūrmalas ostā ir ūdens ceļš pa 

Lielupes ieteku Rīgas jūras līcī. 

 

Pietauvošanās, kuģa mazgāšanas un uzkopšanas pakalpojumi, tehniskā stāvokļa 

pārbaude, apkope un remonts, kuģa nolaišanas un izcelšanas pacēlāja 

pakalpojumi, piekabes uzglabāšana jahtkluba teritorijā, kuģa ziemas 

uzglabāšana krastā, wi-fi, mehāniķa un elektriķa pakalpojumi, autostāvvieta. 

 

Pirts komplekss, spa un nakšņošana, piknkika  vietas, inventāra noma.  Pilsētā 

atrodas dzelzceļa stacija, auto noma, sabiedriskais transports uz RIX lidostu. 

 

 

 Var apskatīt Dabas objektu Lielupes labajā krastā “Baltā kāpa”, Dabas parku 

“Ragakāpa”, Jūrmalas Brīvdabas muzeju. Pilsētā pieejama labiekārtota 

pludmale, viesnīcas, spa centri, restorāni, bāri, pludmales kafejnīcas un atpūtas 

centri, veikali, tirgus, akvaparks, bērnu izklaides parks, dažādas sporta un 

izklaides iespējas, t.sk. ūdenssporta, tenisa. Dzintaru koncertzālē notiek koncerti 

gan vasaras, gan ziemas sezonā. 

 

   Jūrmalas ostas akvatorijā un ārējā reidā, kuģi nodrošina nepārtrauktu radiosardzi 

UĪV 12. un 16. kanālā. Ostas uzrauga-dispečera izsaukuma signāls ir “Jūrmalas osta” 

(“Jurmala port”). 
 

 

   Adrese: Vikingu iela 8, Lielupe, Jūrmala 

   Telefons:  +371 26320011 

   E-pasts:  info@portomarine.lv 

   Mājas lapa: www.portomarine.lv 

                     Facebook: https://www.facebook.com/portomarine.lv/?fref=ts 

                     Noderīgi: www.jurmala.lv; www.visitjurmala.lv 



Liepāja 

Marina 

    “LIEPĀJA MARINA- JAHTU  

   CENTRS LIEPĀJAS PILSĒTĀ” 

 

Liepājas osta trodas Baltijas jūras austrumu piekrastē . Liepājas Jahtu centrs 

atrodas  80. piestātnē, kas ir pašā pilsētas centrā. Pateicoties jahtkluba 

izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam, viesi 10 minūšu laikā var ērti 

nokļūt pilsētas centrā. 

  

35 pietauvošanās vietas, ūdensapgāde un elektroapgāde, piestātnes apsardze,  

aģentēšanas pakalpojumi visu diennakti, labiekārtotas sanitārās telpas, veļas 

mazgāšanas telpa, degvielas uzpilde pēc pieprasījuma, ārsta pakalpojumi, jahtu 

remonts, atkritumu  un piesārņoto ūdeņu nodošana. Piestātnes dziļums no 3.9 – 

4.4m. 

  

Velosipēdu īre, nakšņošana, restorāns, banku pakalopojumi.  Pilsētas un 

starptautiskās satiksmes sabiedriskais transports, auto noma, transports uz RIX 

lidostu. 

 

Pilsētā var apskatīt pasaulē lielākās mehāniskās ērģeles Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrālē,  pilsētas muzejus , Liepājas Karostas teritoriju un cietumu. Pilsētā 

pieejama labiekārtota pludmale, viesnīcas, restorāni, bāri, iepirkšanās centri, teātris, 

koncertzāle. Vasaras sezonā notiek pludmales mūzikas festivāli un dažādas regates. 

 

  Ienākot ostā, jahtas uztur pastāvīgus radio sakarus ar VTS, sākot ar atļaujas 

saņemšanu ienākt ostā līdz iziešanai ārpus ostas robežām pa VHF 11. kanāls - 

izsaukumam un darbam 16. kanāls - tikai izsaukumam VTS izsaukuma signāls: 

"LIEPĀJA RADIO 1" 

 
Adrese: Jūras iela 12, Liepāja 

  Telefons:  +371 26155882 

E-pasts: yachting@lsez.lv 

Mājas lapa: www.liepaja-sez.lv;   

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Liepaja-Osta/101892443352683?fref=ts 

Noderīgi: www.liepaja.lv.;  http://liepaja.travel/ 

  



 

        

Aagenosta 
“KUTERU UN MOTORJAHTU OSTA RĪGAS CENTRĀ” 

 

Jahtklubs “Aagenosta” atrodas aiz Vanšu tilta,  Rīgas centrā, Daugavas 

kreisajā krastā, Āgenskalna līcī. 

 

 

Jahtklubā ir 60 tauvošanās vietas, īstermiņa jahtu stāvvieta, autostāvvieta 

kluba teritorijā, peldoša degvielas uzpildes stacija, labierīcības un 

veļasmazgātava, inventāra noma.  

 

Ostā pieejams restorāns, bārs, jahtu un ūdenssporta inventāra noma. Pieejama 

auto un velo noma, sabiedriskais transports uz vecpilsētu un  uz RIX lidostu. 

 

 

Pilsētā atrodas Centrāltirgus, Autoosta un Dzelzceļa stacija, tuvumā viesnīcas, 

pilsētas pludmale, bērnu rotaļu laukums un pilsētas parks. Rīgas Vēsturiskajā centrā 

var apskatīt: Brīvības pieminekli, Latvijas Nacionālo operu un baletu, Kanālmalu, 

Vērmanes dārzu, Māklas muzeju, virkni baznīcu un katedrāli.  Pieejami muzeji, 

iepirkšanās centri, restorāni, bāri, teātri, bērnu rotaļu laukumi. 

 

Jāseko Rīgas kanālā izvietotajām navigācijas zīmēm. Pēc iespējas jāizvairās 

kuģošanai izmantot tirdzniecības kuģu kanālus, ieteicams turēties tuvāk kanāla 

mālām. Sakariem ostā izmantot VHF 12 un 16 kanālu. 

 

  Adrese:  Balasta dambis 1, Rīga 

Telefons:  +371 26331441 

E-pasts: info@aagenosta.lv 

Mājas lapa: www.aagenosta.lv 

Skype:kristapspioneer 

Noderīgi: www.riga.lv; www.rop.lv; www.liveriga.com 

mailto:info@aagenosta.lv
http://www.aagenosta.lv/


  



 

 

Jahtklubs 

Andrejosta 
“Andrejosta - Jahtklubs pašā Rīgas 

centrā” 

 

 

 Jahtklubs “Andrejosta” atrodas pie Rīgas pasažieru ostas Rīgas vēsturiskajā centrā. 

 

  

Jahtklubā ir 150 tauvošanās vietas,  autostāvvieta kluba teritorijā, peldoša 

degvielas uzpildes stacija, labierīcības un veļas mazgātava. Iegrime līdz 5m, 

pieļaujamais garums līdz 50m. Ziemas glabāšana angārā un teritorijā, pieejams 

jahtu apkopes serviss. 

 

Ostā pieejams restorāns, bārs, jahtu un ūdenssporta inventāra īre un veikals.   

Blakus atrodas pilsētas sabiedriskais transports, transports uz RIX lidostu un 

prāmju satiksme. 

  

Pilsētā atrodas Centrāltirgus, Autoosta un Dzelzceļa stacija, viesnīcas, auto 

noma Rīgas Vēsturiskajā centrā var apskatīt: Brīvības pieminekli, Latvijas 

Nacionālo operu un baletu, Kanālmalu, Vērmanes dārzu, Māklas muzeju, 

virkni baznīcu un katedrāli.  Pieejami muzeji, iepirkšanās centri, restorāni, 

bāri, teātri, bērnu rotaļu laukumi. 

 

Jāseko Rīgas kanālā izvietotajām navigācijas zīmēm. Pēc iespējas jāizvairās 

kuģošanai izmantot tirdzniecības kuģu kanālus, ieteicams turēties tuvāk kanāla 

mālām. Sakariem ostā izmantot VHF 12 un 16 kanālu. 

 

Adrese:  Eksporta iela 1a, Rīga LV-1010, 

Telefons:  29422131; 29219427 

E-pasts: info@laivudepo.lv   

Mājas lapa: www.andrejosta.lv 

Noderīgi: www.riga.lv; www.rop.lv; www.liveriga.com    

http://www.andrejosta.lv/


 

Jahtklubs 

Auda 

“gūstiet iedvesmu…  

burājot iedvesmai ….” 

 

Jahtklubs “Auda” atrodas Mangaļsalā, 20 km attālumā no Rīgas vēsturiskā 

centra. 

 

 

Jahtu izcelšana un iecelšana, mastu montāža un demontāža, peldlīdzekļa pilna 

ieziemošana un  ziemas glabāšana apsargātā teritorijā, peldlīdzekļu tehniskā 

un vizuālā apkope, wi-fi, labierīcības, virtuve, veļas mazgāšana, autostāvvieta. 

 

Braucieni ar jahtām, katamarāniem vai ar luksus klases motorjahtu, jahtkluba 

krodziņš. Iespēja bērniem un jauniešiempiedalīties Rīgas Burāšanas akadēmijā, 

regulāri notiek sacensības. Pieejams sabiedriskais transports uz Rīgas centru. 

 

 

Netālu no Mangaļsalas  atrodas kultūras pils “Ziemeļblāzma” ar parku.  Rīgas 

Vēsturiskajā centrā pieejami muzeji, pilsētā ir iepirkšanās centri, restorāni, bāri, teātri, 

opera, bērnu rotaļu laukumi. 

 

 

Jāseko Rīgas kanālā izvietotajām navigācijas zīmēm. Pēc iespējas jāizvairās 

kuģošanai izmantot tirdzniecības kuģu kanālus, ieteicams turēties tuvāk kanāla 

mālām. Sakariem ostā izmantot VHF 12 un 16 kanālu. 

 

 Adrese: Audupes iela 15/17, Rīga 

   Telefons:   +371 67704413 

   E-pasts:  normunds@jahtklubsauda.lv 

   Mājas lapa: www.marinaauda.com 

 Facebook:https://www.facebook.com/Jahtklubs-Auda-1572819242958828/ 

 Twitter:  https://twitter.com/JahtklubsAuda  

 Noderīgi: www.riga.lv; www.rop.lv; www.liveriga.com   

  



Jahtklubs  

”Latvijas 

   Jahta” 
“ LATVIJAS JAHTA  – PIEREDZE  

UN PROFESIONALITĀTE” 

 

Jahtklubs atrodas Bolderājā 15 km attālumā  no Rīgas vēsturiskā centra. 

 

 

Ūdensstāvvieta, jahtas pacelšana vai nolaišana (pieejams autokrāns), ūdens, 

elektrība, ziemas stāvvieta, degvielas uzpildes stacija, galdnieka darbnīca, 

šūšanas darbnīca, metināšanas un mehaniskā darbnīca, ellings jahtu un kuteru 

korpusa remontam, jahtas tīrīšana un iepakošana, wi-fi, labierīcības, virtuve, 

veļas mazgāšana, autostāvvieta. Jahtklubs var piedāvāt ūdenstāvvietu līdz 80 

jahtām un laivām ar iegrimi līdz 3 metriem un garumā līdz 30 metriem. 

 

Jahtklubs piedāvā klientiem atpūtas telpas ar ērtībām, kur pieejama kafija, tv, 

wi-fi.  Pieejams taksometrs, sabiedriskais transports atrodas tikai 700 m 

attālumā no jahtkluba.  

 

    Bolderājā var apskatīt Daugavgrīvas cietoksni, baznīcas, pieejama labiekārtota 

pludmale. Bolderājā pieejami, veikali, restorāni.  Tuvumā atrodas Rīgas vēsturiskais 

centrs. Rīgas Vēsturiskajā centrā pieejami muzeji, baznīcas, pilsētā ir iepirkšanās 

centri, restorāni, bāri, teātri, bērnu rotaļu laukumi. 

 

Jāievēro Rīgas kanālā izvietotajām navigācijas zīmēm. Pēc iespējas jāizvairās 

kuģošanai izmantot tirdzniecības kuģu kanālus, ieteicams turēties tuvāk kanāla 

mālām. Sakariem ostā izmantot VHF 12 un 16 kanālu. 

 
Adrese: Stūrmaņu iela 1c, Riga 

   Dežūrdienests: +371 28631441 

   Administrācija: +371 29206978 

   E-pasts:  latvijas_jahta@inbox.lv 

   Mājas lapa: www.latvijasjahta.lv 

        Facebook:https://www.facebook.com/pages/Latvijas-

Jahta/304066436352957?fref=ts 

        Noderīgi: www.riga.lv; www.rop.lv; www.liveriga.com   

mailto:latvijas_jahta@inbox.lv


 

 

Rīgas sporta  

burāšanas centrs 

 

Piestātnes Daugavas kreisajā krastā, atklātapieeja ostas kanālam. Atrodas tuvu 

pilsētas centram un Rīgas vēsturiskajai daļai – Ķīpsalai. Vecpilsēta atrodas 

4km attālumā. 

 

Pieejama sacīkšu jahtu bāze, ar tauvošanās vietām, celtnis, ūdens sporta 

inventāra noma un glabāšana, burāšanas apmācības un sacensību bāze 

daugavas kreisjā krastā. 

 

Piestātnē pieejams restorāns ar skaistu skatu, konferenču zāle.  Pieejami 

taksometru pakalpojumi,  sabiedriskā autobusa pietura, kemperu parks, 

vēsturiskās Ķīpsalas skatu takas.  

 

Rīgas Vēsturiskajā centrā var apskatīt: Brīvības pieminekli, Latvijas Nacionālo 

operu un baletu, Kanālmalu, Vērmanes dārzu, Māklas muzeju, virkni baznīcu un 

katedrāli.  Pieejami muzeji, iepirkšanās centri, restorāni, bāri, teātri, bērnu rotaļu 

laukumi. 

 

      Jāievēro Rīgas kanālā izvietotajām navigācijas zīmēm. Pēc iespējas jāizvairās 

kuģošanai izmantot tirdzniecības kuģu kanālus, ieteicams turēties tuvāk kanāla 

mālām. Sakariem ost’izmantot VHF 12 un 16 kanālu. 

 

Adrese:  Matrožu iela 7A, Rīga 

Telefons:   +371 26 587 222 

E-pasts:  LST@latviansailingteam.lv 

Mājas lapa: www.latviansailingteam.lv/ 

Facebook: https://www.facebook.com/RigasSportaBurasanasCentrs/ 

Noderīgi: www.riga.lv; www.rop.lv; www.liveriga.com , www. 

ostasskatirestorans.lv/ 

 

mailto:LST@latviansailingteam.lv


 

 

 Pilsētas  

Jahtklubs 
“VIENS NO LIELĀKAJIEM UN  

MODERNĀKAJIEM JAHTKLUBIEM BALTIJĀ” 

 

Pilsētas jahtklubs atrodas Ķīpsalā, pašā Rīgas vēsturiskajā centrā, un 

vecpilsēta atrodas 1km attālumā. 

 

 

Jahtklubs var vienlaicīgi uzņemt 200 laivas ar iegrimi līdz 3.5 m,  maksimālais 

dziļums jahtkluba akvatorijā ir 4 metri. Pietauvošanās serviss, ūdens, 

elektrība, tualete, duša netīro ūdeņu savākšana, wi-fi. Teritorija tiek apsargāta, 

un ir aprīkota ar videonovērošanu.  

  

Ostā pieejama peldvieta, taksometrs, ēdināšana, bērnu burāšanas skola, jahtu 

kapteiņa kursi. Tuvumā ir iepirkšanās centrs, banka, viesnīcas, auto noma, 

sabiedriskais transports uz RIX lidostu. 

 

Rīgas Vēsturiskajā centrā var apskatīt: Brīvības pieminekli, Latvijas Nacionālo 

operu un baletu, Kanālmalu, Vērmanes dārzu, Māklas muzeju, virkni baznīcu un 

katedrāli. Pieejami muzeji, iepirkšanās centri, restorāni, bāri, teātri, bērnu rotaļu 

laukumi. 

 

Jāievēro Rīgas kanālā izvietotajām navigācijas zīmēm. Pēc iespējas jāizvairās 

kuģošanai izmantot tirdzniecības kuģu kanālus, ieteicams turēties tuvāk kanāla 

mālām. Sakariem ostā izmantot VHF 12 un 16 kanālu. 

 

Adrese: Andrejostas iela 12 

Telefons:  +371 29 196 943 

E-pasts:  pilsetasjahtklubs@gmail.com 

Mājas lapa: www.pilsetasjahtklubs.lv 

Facebook:  https://www.facebook.com/Pils%C4%93tas-jahtklubs-

194872687190708/ 

Noderīgi: www.riga.lv; www.rop.lv; www.liveriga.com   

 

 

 

mailto:pilsetasjahtklubs@gmail.com
http://www.pilsetasjahtklubs.lv/


 

 

Jahtklubs Engure 
“PAR BURĀŠANU, KĀ DŽENTLMENISKU SPORTAVEIDU” 

 

Engures osta atrodas Baltijas jūras Rīgas jūras līča ziemeļu- rietumu krastā. 

Engures ostā ienāk zvejas kuģi, blakus zvejas kuģu ostai ir jahtu piestātne, 

kura strādā no aprīļa līdz oktobrim. Jahtu piestātnē ūdens dziļums ir 2- 4,5 

metriem. 

  

Burāšanas apmācību inventāra glabāšana, burāšanas instruktori jauniešiem un 

bērniem. Pieejama remontdarbnīca un slips, ledus burāšanas inventārs. 

 

 

Jahtklubā pieejama burāšanas skola, burātāju pasākumi. Treniņi notiek gan 

vasaras, gan ziemas sezonā. Šobrīd jahtklubā kvalificēta burāšanas trenera 

uzraudzībā trenējas 34 bērni un jaunieši. Novadā pieejama jūras kanoe laivu īre, 

laivas  makšķerēšanai un atpūtai, ir sabiedriskais transports uz RIX lidostu. 

 

 Novadā var apskatīt Engures baznīcu, Engures ezera dabas parku  (Natura 2000), 

Engures ezera pļavas (savvaļas orhideju taka). Pieejama pludmale, atpūta pie ezera, 

naktsmītnes, restorāni, kafejnīcas, piknika vietas. Netālu atrodas Ragaciema zivju 

tirdziņš. 

 

  Kuģojot ostā, jānodrošina nepārtraukti radiosakari: ārējā reidā UĪV 16. un 10.kanālā; 

ostā, esot gaitā, UĪV 10. un 16.kanālā  

 
 

   Adrese: Graudu iela 9a, Engure, Engures pagasts, Engures novads 

   Telefons:  +371 29153554 

   E-pasts: gikefabo@gmail.com 

   Mājas lapa: www.sailingengure.lv 

 Facebook:https://www.facebook.com/Jahtklubs-Engure-407721172625872/?fref=ts 

        Noderīgi: www.enguresnovads.lv 

 



 

 

Mērsraga jahtu centrs 

“IESPĒJAMS, LABĀKIE JAHTU CENTRA PAKALPOJUMI BALTIJAS JŪRAS 

LATVIJAS PIEKRASTĒ ” 

 

 

Mērsraga osta atrodas Rīgas jūras līča rietumu krastā Kurzemē un ir labi 

savienota ar autoceļiem. 

  

 

Piestātnes, iespējama ilgtermiņa noma, sanitārais mezgls, wi-fi, atkritumu 

savākšana. 

 

 

Jahtu centrā pieejama nakšņošana, sauna, kempingu stāvvieta, ūdensvelosipēdu 

un velosipēdu noma. Novadā pieejama nakšņošana,  sabiedriskais transports uz 

RIX lidostu. Tuvākā dzelzceļa stacija – Stende – 50 km. 

 

 Novadā un tā apkārtnē var apskatīt Engures ezera dabas parku (Natura 2000), 

Engures ezera pļavas (savvaļas orhideju taka), Mērsraga bāku.  Pieejamas  brīvdabas 

atpūtas vietas,  kafejnīcas, veikali un ielas tirdzniecības vieta. Vairāk informācijas 

var iegūt Tūrisma informācijas centrā, kas atrodas netālu. 

 

   Kuģojot ostā, jānodrošina nepārtraukti radiosakari: ārējā reidā UĪV 16. un 10.kanālā; 

ostā, esot gaitā, UĪV 10. un 16.kanālā 
 

    

 

Adrese: Mērsrags, Mērsraga jahtu osta  

  Telefons:   +371 29409290 

  E-pasts: jahtucentrs@jahtucentrs.lv 

  Mājas lapa: www.yachts-centre.com;  www.mersragsport.lv 

Noderīgi: www.mersrags.lv 

  



Mērsraga    

ostas 

pārvalde 

“JŪSU JŪRNIECĪBAS PARTNERIS ” 

 

Mērsraga osta atrodas Rīgas jūras līča rietumu krastā Kurzemē, 95 km 

attālumā no Rīgas un ir labi savienota ar autoceļiem. 

 

 

Mērsraga ostas teritorijā uzstādītas divas monolītās betona piestātnes, kas tiek 

izmantotas laivu, jahtu un kuteru vajadzībām. Pieejama elektroenerģija, 

sanitārais mezgls.  

 

 Ostas  teritorijā  esošajā jahtu klubā pieejama nakšņošana. Pieejams 

sabiedriskais transports uz RIX lidostu. Tuvākā dzelzceļa stacija Stende – 50 

km. 

 

 

 Novadā un tā apkārtnē var apskatīt Engures ezera dabas parku (Natura 2000), 

Engures ezera pļavas (savvaļas orhideju taka), Mērsraga bāku.  Pieejamas  brīvdabas 

atpūtas vietas,  kafejnīcas, veikali un ielas tirdzniecības vieta. 

 

   Kuģojot ostā, jānodrošina nepārtraukti radiosakari: ārējā reidā UĪV 16. un 10.kanālā;  

ostā, esot gaitā, UĪV 10. un 16.kanālā 

 

 
Adrese: Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads 

   Telefons:  +371 63235696 

    E-pasts: janisb@mersragsport.lv 

    Mājas lapa: www.mersragsport.lv 

    Noderīgi: www.mersrags.lv   

mailto:janisb@mersragsport.lv


 

Boat Park      

Pavilosta 

“We will take care of your boat ” 

Pāvilostas osta atrodas Baltijas jūras krastā Latvijas rietumu daļā un ir vienīgā 

neaizsalstošā mazā osta starp Liepāju un Ventspili. Osta izvietojusies pie 

Sakas upes ietekas Baltijas jūrā. Vistuvāk Zviedrijai esošā Latvijas osta, 80 

jūras jūdzes līdz Gotlandei. 

  

Pilns serviss: jahtu izcelšana un iecelšana, transportējamu glabāšanas rāmju 

noma, augstspiediena mazgāšana, ieziemošana, jahtu ziemas glabāšana 

apsargātā teritorijā vai apsildītā angārā, pretapaugšanas pārklājuma uzklāšana, 

visu veidu apkope un remonts. Notiek jahtu tirdzniecība. 

 

Ostas teritorijā ir degvielas uzpildes stacija, ūdenssporta inventāra noma, 

kemperu parks.  Sabiedriskais transports uz tuvākajām pilsētām, Liepāju, 

Ventspili un Kuldīgu. 

 

 Novadā var apskatīt dabas liegumu Pāvilostas pelēko kāpu, Pāvilostas 

novadpētniecības muzeju un laivu māju, Pāvilostas molus un lielo akameni jeb 

jūrakmeni un kuģi "Dole". Pieejamas kafejnīcas, veikali, aptieka, krodziņi, 

naktmītnes. 

 

  

Pieņemšanas boja atrodas uz vadlīnijas, 1 nm no ostas vārtiem. Komunikācija  ar 

ostu izmanto VHF 12.kanālu. 

 
 Adrese: Ostmalas iela 12a, Pāvilosta 

   Telefons:   +371 29104444 

   E-pasts:  info@boatpark.lv 

   Facebook: https://www.facebook.com/boatparkpavilosta/?fref=ts 

 Mājas lapa: www.boatpark.lv 

        Noderīgi: www.pavilosta.lv  

https://www.facebook.com/boatparkpavilosta/?fref=ts
http://www.boatpark.lv/


Pāvilosta 

marina 

“VĒJŠ TEVI ATVEDĪS LĪDZ MUMS” 

 

Pāvilostas osta atrodas Baltijas jūras krastā Latvijas rietumu daļā un ir vienīgā 

neaizsalstošā mazā osta starp Liepāju un Ventspili. Osta izvietojusies pie 

Sakas upes ietekas Baltijas jūrā. Vistuvāk Zviedrijai esošā Latvijas osta 

atrodas 80 jūras jūdzes līdz Gotlandei. 

 

Jahtu piestātne, ziemošanas laukums, degvielas uzpildes stacija, ūdens, 

elektrības pieslēgums, labierīcības, wi-fi, atkritumu savākšana. 

 

 

Jahtklubā pieejama burāšanas skola, nakšņošana, bērnu rotaļu laukums, sporta 

laukums, kuteru un katamarānu īre,  kempings. Ostas teritorijā piejami remonta 

pakalpojumi, ūdenssporta inventāra noma, zvejas laivu noma. 

 

 

Novadā var apskatīt dabas liegumu Pāvilostas pelēko kāpu, Pāvilostas 

novadpētniecības muzeju un laivu māju, Pāvilostas molus un lielo akameni jeb 

jūrakmeni un kuģi "Dole". Pieejamas kafejnīcas, veikali, krodziņi, naktmītnes. 

Sezonā pieejamas vindsērfinga un kaitborda apmācības, aprīkojuma noma. 

 

  

Pieņemšanas boja atrodas uz vadlīnijas, 1 nm no ostas vārtiem. Komunikācija  ar   

ostu izmanto VHF 12.kanālu 

 

 
Adrese: Ostmalas iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads 

   Telefons:   +371 2748 0131 

   E-pasts:  pavilosta@pavilostamarina.lv 

   Mājas lapa: www.pavilostamarina.lv 

   Facebook:https://www.facebook.com/Pavilosta-Marina-185318294852454/?fref=ts 

        Noderīgi: www.pavilosta.lv 

  



 

Pāvilostas 

ostas 

pārvalde 

“PĀVILOSTAS OSTA – DRAUDZĪGA JAHTĀM UN  

CILVĒKIEM” 

 

Pāvilostas osta atrodas Baltijas jūras krastā Latvijas rietumu daļā un ir vienīgā 

neaizsalstošā mazā osta starp Liepāju un Ventspili pie Sakas upes ietekas 

Baltijas jūrā. Vistuvāk Zviedrijai esošā Latvijas osta atrodas 80 jūras jūdzes 

līdz Gotlandei. Ostas akvatorija dziļums: 3.5 m, dziļums pie piestātnēm 2.0-

3.5 m 

  

Pāvilostas ostā atrodas divi jahtklubi, kuri piedāvā plaša spektra tehnisko 

servisu: jahtu piestātne, ziemošanas laukums, degvielas uzpildes stacija, jahtu 

izcelšanu, jahtu ziemas glabāšana un ziemošanu,  visu veidu apkope un 

remonts u.c. pakalpojumi. 

 

Pieejami izbraucieni ar motorlaivu jūrā, izbraucieni ar koka laivām, kanoe un 

kajaki pa Sakas upi, izbraucieni pa Sakas upi ar SUP airu dēļiem, pludmales 

katamarānu īre un apmācība, sērfošanas un vindsērfinga apmācība, jahtu 

burāšanas skola, jūras makšķerēšana, velosipēdu īre, "Optimist" burāšanas skola 

bērniem, restorāns. Pieejams transports uz tuvējām pilsētām Liepāju, Ventspili 

un Kuldīgu. 

 

Novadā var apskatīt dabas liegumu Pāvilostas pelēko kāpu, Pāvilostas 

novadpētniecības muzeju un laivu māju, Pāvilostas molus un lielo akameni jeb 

jūrakmeni, kuģi "Dole". Pāvilostā pieejamas kafejnīcas, krodziņi, naktmītnes. 

 

   Pāvilostā pieejams jūras glābšanas dienests. Pieņemšanas boja atrodas uz vadlīnijas, 

1 nm no ostas vārtiem. Komunikācija  ar ostu izmanto VHF 12.kanālu 

 

 
Adrese:Dzintaru iela 2A, Pāvilosta 

Telefons:  +371 29463351 

E-pasts: ronalds@pavilostaport.lv 

mailto:ronalds@pavilostaport.lv


Mājas lapa: www.pavilostaport.lv 

Noderīgi: www.pavilosta.lv  

http://www.pavilostaport.lv/


  

Rojas jahtu klubs 

“ROJA – VASARAS GALVASPILSĒTA” 

 

 

Rojas osta atrodas Rīgas līča rietumu krastā 16,5 jūras jūdzes uz DDA no 

Kolkas raga. Osta atrodas Rojas upes grīvā un ir aizsargāta no jūras ar ziemeļ-

rietumu un dienvid-austrumu moliem. 

 

Ostā bāzēts labiekārtots jahtklubs ar piestātnēn. Elektrība, degviela, ūdens, 

celtnis, glābšanas dienests un ekipējums, tehniskā palīdzība, labierīcības, 

atkritumu savākšana. 

 

Piestātnē pieejama laivu un jahtu noma, tiek organizētas regates.  No ostas  pēc 

pasūtījuma pieejami pasažieru pārvadājumi uz Roņu salu. Tuvumā sabiedriskā 

transporta pietura. 

 

Novadā var apskatīt Rojas Jūras zvejniecības muzeju, buru kuģu kolekciju, Rojas 

ostas molus, baznīcas, Pūrciema balto kāpu, Kaltenes akmeņaino jūrmalu, Kaltenes 

dabas taku ar skatu torni. Novadā pieejama labiekārtota pludmale, naktsmītnes, 

kafejnīcas, restorāni, banka, viesnīca, pārtikas veikali, pasts. 

 

Pienākot pie pieņemšanas  P bojas,  sazināšanās ar ostas Kapteiņa dienestu notiek pa 

VHF 16.kanālu. Izsaukuma signāli  Ostas kapteinim“Rojas osta” (Roja port).  

  
 

 

  Adrese: Ostas iela 1, Roja, Rojas novads 

  Telefons:  +371 27495582  

  E-pasts: brammans@inbox.lv 

  Mājas lapa: www.rojasjahtklubs.lv 

      Noderīgi: www.roja.lv.,  www.rojaport.lv 

  

http://www.roja.lv/


 

Rojas 

ostas 

pārvalde 

“ROJA – VASARAS GALVASPILSĒTA” 

 

Rojas osta atrodas Rīgas līča rietumu krastā 16,5 jūras jūdzes uz DDA no 

Kolkas raga. Osta atrodas Rojas upes grīvā un ir aizsargāta no jūras ar ziemeļ-

rietumu un dienvid-austrumu moliem. Pieejas kanāla garums ir 500m, platums 

- 60m, dziļums - 6,5m.  Priekšostas kanāla garums ir 300m, platums 60m, 

dziļums 6,2m.  Iekšējā kanāla garums 200m, platums 35m, dziļums 6,2m. 

  

Piestātnēs iespējams pieslēgties elektrībai un saņemt dzeramo ūdeni. Ir 

pieejama laivu un jahtu noma, tiek organizētas regates.  

 

 

No ostas  pēc pasūtījuma pieejami pasažieru pārvadājumi uz Roņu salu. 

Burāšanas sezonā tiek rīkotas regates un svinēti Jūras svētki. Pie ostas ir 

sabiedriskā transporta pietura. 

 

Novadā var apskatīt Rojas Jūras zvejniecības muzeju, buru kuģu kolekciju, 

Rojas ostas molus, baznīcas, Pūrciema balto kāpu, Kaltenes akmeņaino jūrmalu, 

Kaltenes dabas taku ar skatu torni. Novadā pieejama labiekārtota pludmale, 

naktsmītnes, kafejnīcas, restorāni, banka, viesnīca, pārtikas veikali, pasts. 

 

   Pienākot pie pieņemšanas P bojas,  sazināšanās ar ostas Kapteiņa dienestu notiek pa 

VHF 16.kanālu. Izsaukuma signāli  Ostas kapteinim“Rojas osta” (Roja port). 

 

   

 Adrese: Osta iela 1, Roja, Rojas novads 
  Telefons:  +371 63269957  

  E-pasts: rojasosta@apollo.lv 

  Mājas lapa: www.rojaport.lv 

         Facebook:https://www.facebook.com/pages/Rojas-Osta/377341092316694?fref=ts 

   Noderīgi: www.roja.lv 



Kapteiņu 

osta 

“Jūras viļni noskalos smiltis no Jūsu kājām ” 

 

Salacgrīvas osta atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā, Rīgas 

jūras līča austrumu piekrastē. Kuivižu osta nodrošina zvejniecību, jahtu 

tūrismu un atpūtu. 

  

Piestātnes īstermiņa un ilgtermiņa izmantošana, peldlīdzekļu uzglabāšana 

apsargājamā teritorijā ziemas un vasaras periodā, kīļbloku uzglabāšana vasaras 

sezonā, 3,5 metru plats slips peldlīdzekļu izcelšanai un nolaišanai ūdenī, 

labierīcības, wi-fi (viesnīcā). 

 

 

Piestātnē pieejama nakšņošana, restorāns, banketi, spa pakalpojumi. Pieejams 

sabiedriskais transports uz Salacgrīvas centru. 

 

Novadā var apskatīt  Salacgrīvas muzeju, lielākās Latvijas piejūras pļavas - 

Randu pļavas, Salacas upes dabas pastaigu takas, nēģu tačus, Vidzemes 

akmeņaino jūrmalu, dabas liegumu - jūrmalu ar akmeņainu krastu un sarkanām 

smiltīm. Novadā pieejamas naktsmītnes,veikals. Jūlijā notiek Baltijā lielākais 

brīvdabas mūzikas festivāls Positivus. 
 

Pienākot pie pieņemšanas P bojas,  sazināšanās ar ostas Kapteiņa dienestu notiek pa 

VHF 16.kanālu. Izsaukuma signāli  Ostas kapteinim“Salacgrīvas osta” (Salacgrīva 

port). 

 

Adrese: Pērnavas iela 49a, Salacgrīva 

Telefons:  + 371 64024930 

E-pasts: info@kapteinuosta.lv 

Mājas lapa: www.kapteinuosta.lv 

Facebook: https://www.facebook.com/Kapteinuosta/?fref=ts 

Noderīgi: www.salacgrivga.lv 

mailto:info@kapteinuosta.lv
http://www.kapteinuosta.lv/
https://www.facebook.com/Kapteinuosta/?fref=ts


Salacgrīvas 

ostas pārvalde 
“SALACGRĪVA – OSTAS PILSĒTA” 

 
Salacgrīvas osta atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā, Rīgas jūras līča 

austrumu piekrastē. Rīgas jūras līča ZA malā Salacas upes grīvā, 100 km no Rīgas un 

13 km no Latvijas un Igaunijas republikas robežas. Ostas kanāls – garums  - 3300 m 

(1.8 nm),  platums 70 m. 

\ 

Ostas teritorijā un Kuivižu ostā atrodas labiekārtotas  jahtu piestātnes. 

Pieejams kemperu parks. Kuivižu ostā darbojas jahtu centrs. 

 

 

 

Sezonas laikā tiek rīkotas regates un Jūras svētki.  Pieejams sabiedriskais 

transports uz tuvējām pilsētām un Rīgu. 

 

 

Novadā var apskatīt  Salacgrīvas muzeju, lielākās Latvijas piejūras pļavas - Randu 

pļavas, Salacas upe dabas pastaigu takas, nēģu tačus, Vidzemes akmeņaino jūrmalu, 

dabas liegumu - jūrmalu ar akmeņainu krastu un sarkanām smiltīm. Novadā 

pieejamas naktsmītnes, ēdināšana, kemperu parki, labiekārtotas pludmales.  Jūlijā 

notiek Baltijā lielākais brīvdabas mūzikas festivāls Positivus. 

 

Pienākot pie pieņemšanas P bojas,  sazināšanās ar ostas Kapteiņa dienestu notiek pa 

VHF 16.kanālu. Izsaukuma signāli  Ostas kapteinim“Salacgrīvas osta” (Salacgrīva 

port). 

Adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads 

Telefons:   +371 64071110 

E-pasts:  port@salacgrivaport.lv 

Mājas lapa: www.salacgrivaport.lv 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Salacgrivas-      

Osta/220479768352261?fref=ts Noderīgi: www.salacgriva.lv 

mailto:port@salacgrivaport.lv
http://www.salacgrivaport.lv/
https://www.facebook.com/pages/Salacgrivas-Osta/220479768352261?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Salacgrivas-Osta/220479768352261?fref=ts


 

 

ASK 

Enterprise 
“SKULTE – TUVĀK JŪRAI UN SAULEI ” 

 

Skultes osta atrodas stratēģiski izdevīgā vietā – Baltijas jūras Rīgas līča 

austrumu piekrastē, aptuveni 55 km attālumā no Rīgas centra, Saulkrastos – 

Zvejniekciemā. Osta atrodas attīstītas infrastruktūras krustpunktā – 1,5 km no 

autoceļa „Via Baltica”, kas savieno visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētas.  

  

Slipa izmantošana, ūdens stāvvieta, piestātnes noma,  elektroenerģija, ziemas 

stāvvieta. 

 

 

Ostā pieejama jahtu noma, tiek piedāvāts kruīzs uz Roņu salu gan ar iemaņām 

burāšanā, gan bez tām.  Pieejams sabiedriskais transports. Viegli sasniedzama 

galvaspilsēta un RIX lidosta. 

 

 

Skultes pagastā var apskatīt Skultes Sv. Matīsa evaņģēliski luterisko baznīcu, 

Skultes muižu, Lauču dižakmeni, lielāko Vidzemes piekrastes akmeni, piejūras 

dabas parku, Arņa Preisa keramikas meistardarbnīcu.  Skultes pagastā pieejamas 

naktsmītnes, ēdināšana. Tuvumā atrodas Saulkrasti un Zvejniekciems. 

 

 

Ierašanās ostā jāpiesaka, sazinoties ar Skultes ostas pārvaldi izmantojot VHF 12 un 

16.kanālu 

 

Adrese: Upes iela 41, Zvejniekciems 

   Telefons:  +371 26 677 693 

   E-pasts: skulte@ask.lv 

   Mājaslapa: www.skulteport.lv;  

Noderīgi: www.skulte.lv, www.visitsaulkrasti.lv 

 

 



 

Skultes 

ostas 

pārvalde 

 

 

Skultes osta atrodas stratēģiski izdevīgā vietā – Baltijas jūras Rīgas līča 

austrumu piekrastē, aptuveni 55 km attālumā no Rīgas centra, Saulkrastos – 

Zvejniekciemā. Osta atrodas attīstītas infrastruktūras krustpunktā – 1,5 km no 

autoceļa „Via Baltica”, kas savieno visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētas 

  

 

Ostas teritorijā atrodas piestātne, slips, elektroenerģija, ziemas stāvvieta. 

 

 

     Ostā pieejama jahtu noma, tiek piedāvāts kruīzs uz Roņu salu gan ar iemaņām 

burāšanā, gan bez tām.  Pieejams sabiedriskais transports.  Viegli sasniedzama 

galvaspilsēta un RIX lidosta. 

 

 

   Skultes pagastā var apskatīt Skultes Sv. Matīsa evaņģēliski luterisko baznīcu, 

Skultes muižu, Lauču dižakmeni, lielāko Vidzemes piekrastes akmeni, piejūras 

dabas parku, Arņa Preisa keramikas meistardarbnīcu. Skultes pagastā pieejamas 

naktsmītnes, ēdināšana .Tuvumā atrodas Saulkrasti un Zvejniekciems.  

 

Ierašanās ostā jāpiesaka, sazinoties ar Skultes ostas pārvaldi izmantojot VHF 12 un 

16.kanālu 

 
 

 

Adrese:  Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, 

Telefons:  +371 29262891 

 E-pasts: skulte@skulteport.lv  

 Mājas lapa: www.skulteport.lv 

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Skultes-Ostas-  

P%C4%81rvalde/699006100148726?fref=ts 

        Noderīgi: www.skulte.lv; www.visitsaulkrasti.lv 


