
 

 

 
 

Ko ņemt l īdzi ce ļojum ā? 
Ieteicamo l īdzi ņemamo mantu univers ālais saraksts parastam t ūristam 

 

Par sarakstu 

Ūdens, kalnu u.c. specifisku tūrisma veidu ceļotājiem viss nepieciešamais šajā sarakstā nav iekļauts. 
Noteikti paši izvērtējiet, ko un cik daudz ņemt līdzi atkarībā no ceļojuma specifikas un ilguma. Ņemiet visu 
nepieciešamo, bet neko lieku. Atbildiet uz jautājumu: kas to visu stieps? Pārbaudiet noteiktos bagāžas svara 
un izmēra ierobežojumus.  

Oblig āti galvenais 

PASE - vienīgais personību pierādošais dokuments ārpus ES valstīm (derīga vismaz 3 mēnešus pēc 
atgriešanās). Ja ceļojat ar saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņi ir ierakstīti Jūsu pasē - tas ir radniecības 
pierādījums. Neuzskatiet par apgrūtinājumu nokopēt pasi – vienu kopiju līdzi, otru atstāt mājiniekiem. 

ID - (identifikācijas karte), personu apliecinošs dokuments ES. 

DZIMŠANAS APLIEC ĪBA  – bērniem līdz 18 gadiem. Ja ceļo bez vecākiem, nepieciešama notariāli vai 
bāriņtiesas apstiprināta pilnvara vai vecāku atļauja (LR pilsoņiem to var apstiprināt viens no vecākiem, 
nepilsoņiem jābūt abu vecāku piekrišanai). 

NAUDA - cik nav žēl un kādas katram iespējas. Ņemiet līdzi EUR vai citu Jūsu rīcībā esošo konvertējamo 
valūtu, ko var samainīt attiecīgās valsts valūtā. Ērti, ja daļu naudas samainītu jau Latvijā. Būtu vērts izpētīt, 
kur izdevīgāks valūtas kurss, kaut gan uz nelielām summām tas nav tik būtiski. Skaidrā nauda noderēs WC, 
ielas tirdziņos, dzeramnaudai, ieejas biļetēm u.tml. Naudu mainiet oficiālos maiņas punktos. Viesnīcās, 
lidostās maiņas kurss parasti ir neizdevīgāks. Ieteicams naudu mainīt dienā, drošā rajonā un būt ar kādu 
draugu kopā. Protams, ņemiet līdzi banku norēķinu karti vai pat labāk divas gadījumam, ja kādu karti 
bankomāts neņem pretī vai “norij”, piefiksējiet savas bankas telefona numuru, uz kuru piezvanot, 
nepieciešamības gadījumā ātri var bloķēt savu karti. 
 

APDROŠINĀŠANAS DOKUMENTI  – ja ceļojat individuāli vai Jums ir sava ārzemēs derīga apdrošināšana. 
Grupu ceļojumos apdrošināšanu grupai kopā veic ceļojumu aģentūra. 

APTIECIŅA – “drapes” katram pēc vajadzības. Apdrošināšana nesedz hronisku kaišu ārstēšanu, tāpēc laikus 
par to padomājiet, piemēram, salabojiet zobus pirms ceļojuma, jo parasti tie sāk sāpēt visnepiemērotākajā 
brīdī un var sabojāt Jūsu atpūtu. 

LABEST ĪGA ATTIEKSME  pret grupas biedriem – arī pret tiem, kurus nākotnē nav paredzēts īpaši mīlēt. 
Sīkāk skatīt “Ceļotāju baušļos”.. 

Galvenās  

CEĻVEŽI – shēmas, informācija par apmeklējamām vietām elektroniski vai papīra veidā. Ja ceļojat grupā, par 
to parasti atbild grupas vadītājs. 

GPS – ģeogrāfiskā pozicionēšanas sistēma (īpaši individuālajiem ceļotājiem, kas ar to prot apieties). 

LIELA SOMA  - kur visu salikt, vislabāk uz riteņiem, lai lidostās u.c. nav jānes. 

NELIELA MUGURSOMA  vai plecu soma staigāšanai pa pilsētu un brīvu dabu. 



 

Ja dodaties ekskursijā ar autobusu, padomājiet, kas jāpaņem līdzi salonā, jo lielās somas bagāžas 
nodalījumā nebūs pieejamas vienmēr. 

MOBILAIS TELEFONS  ar lādētāju – svarīgs saziņai un ja Jums nepieciešama palīdzība. Paņemiet līdzi sava 
operatora telefona numuru, pa kuru vajadzības gadījumā var nobloķēt SIM karti. Sekojiet, lai telefons vienmēr 
būtu uzlādēts. 

GUĻAMMAISS VAI SEGA  – ja nakšņosiet kempingos. Pleds vai sega var noderēt arī autobusā, ar ko 
apsegties (tad kondicionieris nesapūtīs). “Spilventiņš” gulēšanai autobusā (var būt piepūšams). 

Trauki un p ārtika 
Gadījumam, ja ceļojat individuāli ar savu auto un nakšņojat kempingos: 

• krūzīte, bļodiņa;  
• nazis (kabatas vai ne kabatas); 
• dakšiņa (īpaši civilizētām personām), karote;  
• neliela tējkanna;  
• katliņš, panna; 
• ūdens un citi dzeramie; 
• pārtika, uzkožamie (žāvētie augļi, šokolāde, cepumi); 
• vienreizlietojamie trauki. 

 
 

Apģērbs 
Lai zinātu, kā jāģērbjas, sekojiet līdzi laika prognozei un izpētiet ceļojuma aprakstu. Galvenais, lai apģērbs un 
apavi ir ērti. 

• pilsētas komplekts vasarīgam laikam; 
• brīvdabas komplekts atpūtai; 
• peldēšanas un sauļojamā kārta, pludmales dvielis (ja tā paredzēts maršrutā); 
• viesnīcas komplekts, pidžama vai naktskrekls; 
• tērps vakariņām restorānā, vakara pasākumiem, ja plānots piedalīties; 
• apavi pilsētai (sandales, kurpes), pludmalei (čības – iešļūcenes vai čības jūrai), brīvdabai botas, 

tūristu zābaki (ja paredzēti kalnu pārgājieni); 
• veļa, cepurīte ar nagu vai lakatiņš; 
• saulesbrilles, pretapdeguma krēms, lietussargs vai lietusmētelis. 

 
 

Sīkumi, kuri var noder ēt: 
 

• adata, diegs, saspraužamie; 
• spogulītis, skuveklis, krēms u.c. kosmētiskie līdzekļi, zobu pasta, zobu birstīte, ķemme, šampūns u.c. 
• individuālās higiēnas līdzekļi, mutautiņš, mitrās salvetes; 
• rakstāmais, piezīmju grāmatiņa, radu un draugu telefona numuri, pulkstenis, korķu viļķis, nazis, mājas 

atslēgas, sērkociņi (šķiltavas); 
• modinātājs (atsevišķi vai mob.telefonā). 

 
Ieteicamie:  

• fotoaparāts, videokamera; 
• planšetes u.c. “zvēri”; 
• spēles brīvā laika pavadīšanai; 
• visi nepieciešamie lādētāji, baterijas foto, dzirdes u.c. aparātiem. 

 
Un vēlreiz p ārbaudiet, vai l īdzi paņēmāt SAVU pasi! 
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