KAS NOTIEK DABAS MUZEJĀ?
MARTS 2014

IZSTĀDES
No 12. līdz 23. martam* izstāde „Katram savs
mīļdzīvnieks”, kurā būs aplūkojami dažādi turēšanai mājas
apstākļos piemēroti mīļdzīvnieki – pundurtruši, lielie truši,
grauzēji, putni (sarkanspārnu papagailis, korella, viļņotais
papagailis, kanārijputniņi, punduržubītes, u.c.), kā arī pa
pārstāvim no zirnekļu un rāpuļu pasaules.
No 28. marta līdz 31. augustam* fotoizstāde „Mans
putns 2014”, kas Dabas muzejā kļuvusi par tradīciju un
pavasara vēstnesi. Izstādē būs aplūkojami muzeja rīkotā
foto konkursa „Mans putns 2014” labākie darbi. Foto
konkursa mērķis ir radīt cilvēkos interesi doties dabā,
novērtēt tās bagātību, vērot putnus un iemūžināt tos
interesantās fotogrāfijās.
* Izstādes norises laiks var mainīties! Informāciju lūdzam precizēt pa tālr. 67356024 vai 67356025

KRĀJUMA SESTDIENAS
Dabas muzeja krājums ir ļoti plašs, un lielākā tā daļa ikdienā nav redzama apmeklētājiem. Šajā
gadā turpinām krājuma priekšmetu demonstrēšanas ciklu ar tematiskiem pasākumiem
sestdienās. Krājuma sestdienās apmeklētāji varēs apskatīt un izpētīt muzeja priekšmetus no
dažādām kolekcijām. Krājuma demonstrēšana plkst. 12.00, 14.00 un 16.00.
1. martā iepazīstināsim ar CITES konvenciju par tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas
dzīvnieku un augu sugām. Tiks demonstrēti dažādi CITES sugu izstrādājumi.
8. martā stāstīsim par gājputniem, kas pavasaros pirmie atgriežas Latvijā. Tiks demonstrēti
ķīvītes, lauku cīruļu, mājas strazda un lielā ķīra izbāžņi.
15. martā demonstrēsim gliemeždolomītus, marmorveida, zemjainos, porcelānveida, kramveida
un citus dolomītus no Latvijas dolomītu atradnēm.
22. martā plkst. 11.30 un 15.30 varēs apskatīt primātu izbāžņus un uzzināt, kas ir primāti un kas
- pērtiķi, kāda ir starpība starp dažādām primātu grupām un kāpēc visi pērtiķi nav mērkaķi?

ĢIMENES DIENA
Tas ir jauks pasākums ģimenēm, kurā vecāki kopā ar bērniem, darbojoties muzeja ekspozīcijās,
papildina savas zināšanas par dažādām dabas tēmām.
29. martā no plkst. 11.00 līdz 16.00 Ģimenes diena „Viegls kā putns”
Ieeja ar muzeja biļetēm.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ
No 19. līdz 23. martam, skolēnu pavasara brīvdienās, pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem piedāvājam uzdevumu trasīti „Kur ir mana mamma?”.
Ieeja ar muzeja biļetēm.

PASĀKUMI
21. martā no plkst. 14.00 līdz 16.30 un 22. martā no plkst. 11.00 līdz 16.00 muzejā atzīmēsim
Pasaules ūdens dienu. Botānikas ekspozīcijā muzeja ekoloģe Laura Grīnberga piedāvās aplūkot
ūdenī mītošos bezmugurkaulniekus un ūdensaugus un pastāstīs interesantus faktus par ūdeņu
ekoloģiju un piesārņojumu. Dalība aktivitātēs ar muzeja ieejas biļetēm.
22. martā plkst. 13.00 tematisks pasākums „Lielā diena” par Lieldienu tradīcijām un norisēm dabā
pavasarī. Pasākumā piedalīsies muzeja un folkloras speciālisti.
Ieejas maksa 1,42 € (1,00 Ls)
27. martā plkst. 17.00 tematisks pasākums „Dzintars”
Pasākumu vadīs muzeja Ģeoloģijas nodaļas vadītāja Anita Saulīte. Dzintara pazinēji stāstīs par tā
veidošanos un izmantošanu dažādām vajadzībām.
Ieejas maksa 1,42 € (1,00 Ls)

NODARBĪBAS
Ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem, kuri vēlas iepazīt Dabas Lielos Likumus
piedāvājam izpētīt zemeslodi, augus un dzīvniekus dažādās dabas zonās, tautas, kādas mīt plašajā
pasaulē, kā tās ģērbjas un kādos mājokļos dzīvo. „Par Zemi, Sauli un mums” ir vienīgā šāda tipa
ekspozīcija Latvijā, kurā var izzināt dabas likumsakarības un daudzveidību – kas un kāpēc notiek
Latvijā un pasaulē, kā arī kopīgi spēlēt spēles un veikt dažādus uzdevumus.
Nodarbības notiks 1., 8. un 15. martā plkst. 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00
izziņas istabā – ekspozīcijā „Par Zemi, Sauli un mums”.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 € (2,00 Ls)
Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

KONKURSI
Konkurss „Cielavas gudrības” 5. un 6. klašu skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi
par dabaszinātnēm (bioloģiju un ģeogrāfiju). Trešās atlases anketas „Pļava” iesūtīšana no 24.
februāra līdz 24. martam. Anketa pieejama Dabas muzeja mājas lapā. Pareizās atbildes jānosūta uz
Dabas muzeju K.Barona 4, Rīga, LV – 1050 (pasta zīmogs 24. marts) vai uz e-pastu
diana.meiere@ldm.gov.lv.
Fotokonkurss „Mans putns” no 13. janvāra līdz 7. martam.
Fotogrāfijas (30 x 40 cm) aicinām iesniegt personīgi Dabas muzejā
vai sūtot pa pastu uz Dabas muzeju K. Barona 4, Rīga, LV – 1050 (pasta
zīmogs 7. marts). Uz fotogrāfijas otras puses lūdzam norādīt autora
vārdu, uzvārdu, vecumu, e-pasta adresi un telefona numuru. Viens
autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 darbus.

Apmeklē muzeja pastāvīgās ekspozīcijas bez maksas muzeja darba dienās
pēdējā pusstundā pirms muzeja slēgšanas un ceturtdienās no 17:00 līdz 19:00!
Muzeja darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena slēgts
Trešdiena 10:00 – 17:00
Ceturtdiena 10:00 – 19:00
Piektdiena 10:00 – 17:00
Sestdiena 11:00 – 17:00
Svētdiena 11:00 – 17:00

Latvijas Dabas muzejs
K. Barona iela 4, LV – 1050, Rīga
Tālrunis: 67356023, 67356024, 67356025
Fakss: 67356027
E-pasts: ldm@ldm.gov.lv
www.dabasmuzejs.gov.lv

