
Ventspils Jaunrades nama planetārijs un observatorija 

 

1. Pakalpojuma apraksts 

 

 

1) Planetārija kupola diametrs ir 8 metri un tajā ir 

sēdvietas 40 apmeklētājiem. Viena seansa ilgums 

planetārijā ir aptuveni 45 minūtes. Seansos uzsvars 

tiek likts uz Zemei tuvākās Visuma daļas izzināšanu, 

kas tiek veikta pateicoties planetārija lektoru īpaši 

izveidotiem autoršoviem. Seansa laikā tiek 

demonstrēta arī viena no 360 grādu filmām. Seansi 

tiek piedāvāti katru dienu un to saturs tiek regulāri 

atjaunots un mainīts. 

2) Observatorija ir aprīkota ar augstas kvalitātes 

teleskopu, ar kura palīdzību dienas laikā tiek veikti 

Saules novērojumi. Saules novērojumiem tiek 

izmantoti divi filtri – spoguļa filtrs, kas palīdz 

ieraudzīt Saules plankumus, un ūdeņraža filtrs, ar 

kura palīdzību var vērot Saules protuberances un 

uzliesmojumus. Vakaros (laikā no septembra līdz 

aprīlim) iespējams vērot planētas, dubultzvaigznes, 

miglājus un pat kaimiņu galaktiku. 

2. Pakalpojuma 

funkcija/uzdevums 

 

Izklaidējošu un izglītojošu aktivitāšu nodrošināšana 

visa vecuma apmeklētājiem. 

3. Pakalpojuma saņēmējs 

 

 

Fiziska un juridiska persona. 

4. Pakalpojuma saņemšanas 

kārtība 

 

Ieteicama iepriekšēja biļešu rezervācija: 

1) zvanot pa tālr. 636 22805; 

2) rakstot uz iestādes e-pastu 

planetarijs.observatorija@ventspils.lv; 

3) interesējoties pie Ventspils Jaunrades nama 

administratora. 

5. Pakalpojuma saņemšanu 

regulējošie normatīvie akti 

 

Nav 

6. Pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamie dokumenti 

 

Lai saņemtu atlaidi biļetes maksai, studentiem, 

pensionāriem un invalīdiem jāuzrāda apliecība. 

7. Pakalpojuma saņemšanas 

termiņš 

 

Pēc biļetes iegādes uz nākamo tuvāko seansu vai pēc 

rēķina apmaksas. Rēķina sagatavošana notiek 1 līdz 

2 darbadienu laikā. 

8. Ar pakalpojuma saņemšanu 

saistītie maksājumi 

 

Maksa par planetāriju: 

1) pieaugušajiem 3,00 EUR; 

2) studentiem, pensionāriem, invalīdiem 1,50 EUR; 

3) skolēniem un bērniem 0,70 EUR; 

4) ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 līdz 5 bērni) 

6,00 EUR 

5) pieaugušo grupām (20 personas un vairāk) 

atlaide 10% apmērā 

6) seansa cena (40 vietas) 99,00 EUR 
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Maksa par observatoriju: 

1) pieaugušajiem 2,00 EUR; 

2) studentiem, pensionāriem, invalīdiem 1,50 EUR; 

3) skolēniem un bērniem 0,70 EUR; 

4) ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 līdz 5 bērni) 

4,00 EUR 

Vienotā biļete (planetārijs un observatorija) 3,50 

EUR 

9. Pakalpojuma sniedzēja 

kontaktinformācija 

Ventspils Jaunrades nams 

Adrese: Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601. 

Tālrunis: 636 22805. 

E-pasts: planetarijs.observatorija@ventspils.lv. 

Darba laiks: 

Planetārijs 

Pirmdiena – piektdiena 10:00 – 18:00 

Sestdiena – svētdiena 10:00 – 17:00 

Observatorija (tikai labvēlīgos laikapstākļos) 

Pirmdiena – piektdiena 20:00 

Sestdiena – svētdiena 13:00 
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