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KĀPĒC OŽ SĒRAVOTS
Aktivitāte jāapmeklē tiem, kas vēlas uzzināt, kur dabā 
atrodams sērs, kur tas atrodams dzīvajos organismos, 
kā rodas sērūdeņradis un kā tas rodas tieši Ķemeros. 
Kā arī, kāpēc rodas sēravotam raksturīgais aromāts 
un kā pēc smaržas iespējams spriest par sērūdeņraža 
daudzumu un kā sērūdens ir saistīts ar purvu un kūdras 
veidošanos.
Norises vieta – Lūžņu grāvja sēravots  1

KĀPĒC VAJADZĪGS 
SLAPJAIS MEŽS
Aktivitāte jāapmeklē tiem, kas vēlas uzzināt kāda nozīmē 
dabā ir slapjajiem mežiem jeb dumbrājiem, kāpēc tie ir 
vērtīgi un kādi bioloģiski procesi norisinās šajā augsnē, 
kā arī, kas spēj izdzīvot šajā mitrajā augsnē. Aktivitātes 
laikā būs iespēja uzzināt interesantus faktus par dabas 
vērtībām, kas sastopamas dumbrājā.
Norises vieta – Dumbrāja laipa  2

PAR ZEMI – 
DUMBRĀJA IEMĪTNIEKI
Aktivitāti jāapmeklē tiem, kas vēlas ar mikroskopu 
palīdzību aplūkot kā izskatās mazie dumbrāja iemīt-
nieki, kā arī uzzināt, kas nepieciešams to izdzīvošanai. 
Iesakām šo aktivitāti apmeklēt pēc aktivitātes Dumbrāja 
laipā.
Norises vieta – Meža māja  3

Aktivitātes norisināsies laikā no 11:00 līdz 14:00 
divdesmit minūšu sesijās. Visās aktivitātēs būs iespē-
ja darboties praktiski, pašiem veicot urbumus, ievācot 
ūdens vai augsnes paraugus kā arī darbojoties ar pro-
fesionāliem mikroskopiem.
Rudens un ziemas aktivitātes tiks izziņotas pēc program-
mas saskaņošanas.



CENTRA 
PAMATA 
UZDEVUMI 
BŪS:
Pildīt izglītojošas funkcijas, lai apmeklētāji tajā 
var uzzināt par Jūrmalas dabisko vidi un tās 
dabas procesiem;

Būt nozīmīgam Jūrmalas tūrisma infrastruktūras 
mezglam, kas ir iesaistīts Jūrmalas kopējā tūris-
ma sistēmā un ļauj fokusēt tūristu kustību;

Kalpot par platformu dažāda veida sociālajām 
un izglītojošām aktivitātēm.

CENTRĀ 
TIKS NODROŠINĀTI 
ŠĀDI 
PAKALPOJUMI:
Pamata ekspozīcija par dabu un cilvēka mijie-
darbību, kā arī telpa mainīgajai ekspozīcijai;
Trīs aprīkoti mācību kabineti un laboratorija, kur 
apgūt ķīmiju, bioloģiju, ģeogrāfiju un fiziku;
Telpas uzņēmējdarbībai, tajā skaitā konferenču 
un pasākumu telpas, telpas ēdināšanas uzņēmu-
mam un gidu/ dabas piedzīvojumu pakalpoju-
mu sniedzējiem un citiem uzņēmējiem.

2022. gadā durvis

apmeklētājiem vērs ķemeru 
daudzfunkcionālais 
dabas izglītības centrs – 
mūsdienīga, arhitektoniski 
iespaidīga, saturiski aizraujoša 
un emocionāli uzlādējoša telpa 
baltijas reģionā, kurā, izmantojot 
inovatīvus un interaktīvus risinājumus, 
apmeklētājiem tiek sniegta iespēja 
izglītoties, izklaidēties, iegūt 
informāciju un piedzīvot dabu 
iesaistošā veidā.

Centrs tiks veidots piesaistot Eiropas Savienības 

un Jūrmalas pilsētas domes finansējumu.
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