KAS NOTIEK DABAS MUZEJĀ?
APRĪLIS 2014

IZSTĀDES
No 28. marta līdz 3. maijam* fotoizstāde „Mans putns 2014”
Tradicionāli fotokonkursa izstādē aplūkojamas visu dalībnieku
fotogrāfijas. No iesūtītajām 228 fotogrāfijām vairāk nekā 120 attēli
mēnesi priecēs apmeklētājus muzeja otrā stāva izstāžu zālē. Šogad
izstādi papildina priekšmeti no muzeja zooloģijas krājuma, kā arī ir
iespēja ieklausīties dažādu savvaļas putnu balsīs. No 3. maija līdz
31. augustam daļa fotogrāfiju papildinās Zooloģijas ekspozīciju.
(Foto – Jānis Bērziņš)
No 3. aprīļa līdz 3. maijam* fotoizstāde „Vilks Igaunijā”
Izstādē aplūkojamas 20 Igaunijā bez profesionāla aprīkojuma uzņemtas
fotogrāfijas, kurās redzami vilki un dažādas liecības par vilku gaitām.
Katra fotogrāfija papildināta ar autora stāstu un Latvijas Dabas muzeja
vai Latvijas valsts mežzinātnes institūta (LVMI) „Silava” speciālistu
komentāru. Izstāde tapusi sadarbībā ar žurnālu „Dabas draugs” un
informācijas vietni Dabas kalendārs Igaunijā, un LVMI „Silava”.
(Foto – Silja Grīnberga)
* 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 notiek plkst. 12.00, 14.00 un 16.00.
5. aprīlī muzeja entomologs Jānis Dreimanis par lapsenēm un lapseņu sugām, kas, kā izrādās, ir
viena no bagātīgākajām kukaiņu sistemātiskajām grupām Latvijā – vairāk nekā 2000 sugu.
12. aprīlī ģeoloģe Sanita Lielbārde aicinās uzzināt vairāk par smiltīm un smilšakmeni. Apmeklētāji
mikroskopā varēs apskatīt dažādus smilšu veidus: pludmales, granātu, pirīta, vizlas un magnetītu
smiltis, iepazīt savdabīgo lodīšu smilšakmeni, sarkanos un baltos smilšakmeņus. Smiltis mikroskopā
ir kā spoži dimantiņi dažādās krāsās.
19. aprīlī Krājuma sestdienas tēma – īsspārņi. Īsspārņi ir vaboles, kuru viena no raksturīgākām
īpašībām ir īsie priekšspārni, kas sedz tikai kukaiņa vēdera sākumu. Latvijā ir vismaz 400 sugu
īsspārņu. Krājuma demonstrēšanā varēs redzēt par Gada kukaini 2014 Latvijā nominēto
Mannerheima īsspārni, kā arī citus sugas pārstāvjus. Krājuma demonstrēšana plkst. 12.00 un
14.00

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

PASĀKUMI
2. aprīlī no plkst. 18.00 līdz 21.00 rotaļīgs un izglītojošs
pasākums „Vilcēna pavasara svētki”, kurā apmeklētājiem
stāstīsim par vilku dzīvesveidu, vilkiem Latvijā un pasaulē, un no
plkst. 19.15 līdz 19.35 dziedāsim vilku dziesmas kopā ar vilcēna
draugiem – „Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris” mūziķiem.
Ieejas maksa – 1,42 € (1,00 Ls).
Bērniem līdz 6 g.v. ieeja bez maksas.

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 5., 12. un 19. aprīlī 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.

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
Piektdiena10:00 – 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

