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• tikšanās 10:00 3., 30., 36. un 56. autobusa pieturā Valentīna Pikuļa aleja  

• Daugavgrīvas jeb Buļļu sala atrodas starp Rīgas jūras līci un Buļļupi pie Daugavas un Lielupes ietekas jūrā. 

4  stundu garā  pastaigā, veicot ~ 10 līdz 12 km, iepazīsim un izzināsim vietējo dabu un kultūrvēsturi. 

• Daugavgrīvas putnu vērošanas tornis Bolderājā, Piejūras dabas parkā, kur niedrāji mijas ar lāmām, 

padarot to par izcili piemērotu vietu dažādu putnu dzīvei. Dabas parka teritoriju visas tās garumā šķērso viens 

no Eiropas nozīmīgākajiem putnu migrācijas ceļiem. No divstāvu skatu platforma var vērot bridējputnus, 

reizēm arī ūpjus un jūras ērgļus, kā arī labi pārskatīt Piejūras citas dabas parka bagātības.  

• pastaiga Rītabuļļu pludmalē, kuru īpašu padara virs galvas zemu lidojošās lidmašīnas, kas dodas uz 

nosēšanos Rīgas lidostā. 

• mazliet vēlāk nonāksim Rītabuļļos, kur mājas lielākoties izkaisītas kāpās abpus Dzintara ielai, kas vijas cauri 

ciemam. Šeit pamēģināsim izsekot vasarnīcu modei no 20.gs. sākuma līdz mūsdienām. 

• iziesim cauri Noslēpumainajam mežam, cenšoties nesatikt vietējiem pazīstamo Vadātāju :). 

• pabūsim pie Lielupes jaunās ietekas jūrā, līdz nonāksim vēsturiskajā Vakarbuļļu ciemā, kas atgādina 

idillisku lauku nomali un priecāsimies par tēlnieku Imanta Poļa un Paula Jaunzema brīvdabas skulptūrām.  

• ekskursijas noslēgums 36.autobusa galapunktā (pieturā Vakarbuļļi) 

• !!! Izvēlēties garai pastaigai (apmēram 12 km) brīvā dabā un laika apstākļiem piemērotus apavus, 

apģērbu, kā arī novērtējiet pareizi savas fiziskās spējas! Iesakām līdzi ņemt kādu uzkodu un dzērienu. 

Pieteikšanās: 

• jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un EUR 6 iemaksas (skolēniem, studentiem, 

skolotājiem – EUR 1) 

Atteikšanās: 

• atsakoties no ekskursijas pēc 08.05., jūs zaudējat visu summu;  

• iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ekskursijā. 

Atlaides, nosacījumi: 

• skolotājiem, studentiem un skolēniem, uzrādot apliecību vai izziņu no mācību iestādes,  

ceļazīmes cena ir EUR 1;  

• vietu skaits par samazinātu cenu (EUR 1) ir ierobežots. 
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