Muzeja kontakti
Kontakti

 +371 26670812 (ekskursijas, pasākumi, aktivitātes)
 +371 29364230 (muzeja saimniecības jautājumi)
E-adrese



Rakstīt vadībai

Atrašanās vieta
 Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732

Kontakti medijiem

 +371 26397648

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas" konts
Valsts tehniskās uzraudzības
Saņēmēja nosaukums: aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas
numurs:
LV90001834941
Bankas konts: LV24TREL2160387007000
Valsts kases Rīgas norēķinu
Bankas nosaukums: centrs
Bankas
kods:
TRELLV22
K.Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas"
konts
:
samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos.

Ziedojumu un dāvinājumu konts
Valsts tehniskās uzraudzības
Saņēmēja nosaukums: aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas
numurs:
LV90001834941
Bankas konts: LV25TREL7160387011000
Valsts kases Rīgas norēķinu
Bankas nosaukums: centrs
Bankas
kods:
TRELLV22
Ziedojumu un dāvinājumu
konts
:
pie maksājuma jānorāda maksājuma mērķis.

Muzeja infrastruktūra ir pieejama cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī vecākiem ar maziem bērniem.

Muzeja nodaļa

Muzeja darba laiks
Pirmdiena

9.00 - 16.00

Otrdiena

9.00 - 16.00

Trešdiena

9.00 - 16.00

Ceturtdiena

9.00 - 16.00

Piektdiena

9.00 - 16.00

Sestdiena

Slēgts

Svētdiena

Slēgts

Muzejs atvērts katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Apmeklējuma laiks grupām (10 un vairāk cilvēku) var tikt mainīts.
Tūrisma sezonas laikā no 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts arī sestdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Muzejs ir Latvijas vidienē - starp Jelgavu un Dobeli, apmēram:
70 km attālumā no Rīgas;
19 km no Jelgavas;
17 km attālumā no Dobeles.
Katrs apmeklētājs te jutīsies kā mīļš ciemiņš!

Karte - K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas”
kontakti



KARTES LIETOŠANAS PAMĀCĪBA:
labajā augšējā stūrī izvēlamies informāciju ko meklējam;
vispirms pietuviniet un pēc tam uzklikšķiniet uz norādīto un Jums vēlamo punktu, atvērsies papildu skaidrojošā informācija;
kreisajā augšējā stūrī ir iespēja izvēlēties meklēt pēc Jums vēlamās adreses un datuma un pēc tam piemeklēt tuvāko norādīto
vietu
Ja uzklikšķināsiet uz konkrētā punkta un izvēlēsieties pogu "Maršruts", neaizmirstiet ierīcē ieslēgt lokāciju, ja tāda iespēja
pastāv vai arī izvēlēties koordinātes, tās palīdzēs labāk atrast Jums vēlamo vietu.

https://www.piksas.gov.lv/lv/muzeja-kontakti

