KAS NOTIEK DABAS MUZEJĀ?
MAIJS 2014

IZSTĀDES
Līdz 31. augustam Zooloģijas ekspozīciju
fotokonkursa „Mans putns 2014” darbi

papildinās

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 10. 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)
No 7. līdz 10. maijam izstāde „Pavasaris savvaļā un dārzā”
Pavasara izstāde ir jaunums Dabas muzejā!
Izstādē varēs iepazīties ar pavasara savvaļas augiem, apbrīnot
aktuālos dārza ziedus, uzzināt par veselīgas augsnes uzturēšanu,
kā arī konsultēties ar gladiolu un vīnogu stādu audzētājiem.
Bērniem būs iespēja piedalīties zemes darbu darbnīcās, pētīt
Latvijas dārzu un parku gliemežus un aplūkot sliekas darbībā.
No 21. maija līdz 1. jūnijam izstāde „Orhideju rotaļas interjerā”
Izstāde top sadarbībā ar Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu
biedrību, kas jo gadus organizē aizvien krāšņākas un bagātākas izstādes
un arī šogad apmeklētājiem neliks vilties, piedāvājot aplūkot dažnedažādas
orhidejas un eksotiskos augus – gan ierastākus un veikalu plauktos
ieraugāmus, gan īpašus un vēl nekad neredzētus eksemplārus no
privātkolekcijām.

* Izstādes norises laiks var mainīties! Informāciju lūdzam precizēt pa
tālr. 67356024 vai 67356025

ĢIMENES DIENA
Tas ir jauks pasākums ģimenēm, kurā vecāki kopā ar bērniem, darbojoties muzeja ekspozīcijās,
papildina savas zināšanas par dažādām dabas tēmām.
31. maijā no plkst. 11.00 līdz 16.00 Sezonas noslēguma Ģimenes diena par tēmu „Bīstamais
dabā”. Ieeja ar muzeja biļetēm.

PASĀKUMI
17. maijā no plkst. 19.00 līdz 01.00 Starptautiskā Muzeju nakts Dabas muzejā par tēmu
„Naturaliter rubrum – sarkanā krāsa dabā”. Aicināsim izzināt, kāda ir sarkanā krāsa dabas
objektos – minerālos, augos un dzīvniekos -, kā sarkano krāsu var iegūt no dabas objektiem un to,
vai dzintara patiesā krāsa ir sarkana? Muzeju naktī apskatei būs atvērta daļa no muzeja
ekspozīcijām. Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētāju plūsma tiks regulēta un pēdējie apmeklētāji tiks
ielaisti plkst. 00.30. Ieeja bez maksas.
22. maijā plkst. 18.00, atzīmējot Bioloģiskās daudzveidības dienu, muzeja Botānikas nodaļas
speciālisti aicina uz tematisku vakara pasākumu „Neparastie Latvijas augi”. 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 3., 10. un 17. maijā 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.

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
14. – 18. maijā, atzīmējot Mātes dienu un Starptautisko Ģimenes dienu, īpašas atlaides
mammām, vecmāmiņām un ģimenēm muzeja pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam.
17. maijā, atzīmējot Starptautisko Ģimenes dienu, nodarbības izziņas istabā – ekspozīcijā „Par
Zemi, Sauli un mums” ģimenēm bez maksas.
Nodarbībām lūdzam pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.
18. maijā, atzīmējot Starptautisko Muzeju dienu, piedāvājam apmeklēt visas muzeja
ekspozīcijas bez maksas.

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
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