KAS NOTIEK DABAS MUZEJĀ?
JŪNIJS 2014

IZSTĀDES
Līdz 31. augustam Zooloģijas ekspozīciju papildinās fotokonkursa „Mans putns 2014”
darbi
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 21. maija līdz 1. jūnijam izstāde „Orhideju rotaļas interjerā”
Izstāde tapusi 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.

No 4. līdz 8. jūnijam izstāde “Kaktusi un citi sukulenti 2014”
Izstādē tiks eksponēti vairāk nekā 500 dažādu sugu kaktusi un citi
sukulenti, šogad īpašu uzmanību veltot gimnokalīcijiem, kas ir
vienkārši audzējami un skaistos pasteļtoņos ziedoši kaktusi. Izstādi
apmeklēt aicinām arī ģimenes ar bērniem. Mazajiem
apmeklētājiem piedāvāsim darboties sīko akmentiņu smilšu kastē
un veidot augu kompozīcijas.

No 11. līdz 15. jūnijam* augsto īrisu izstāde
Izstāde iepazīstinās ar dažādām augsto īrisu šķirnēm, kā arī būs
iespējams konsultēties ar speciālistiem par piemērotāko šķirņu
izvēli un īrisu kopšanu.

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

PASĀKUMI
18. jūnijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 aicinām uz Līgo svētku
ieskandināšanu Latvijas Dabas muzejā. Kopā ar botānikas
speciālistiem apmeklētāji varēs apgūt dažādas vainagu pīšanas
tehnikas un uzzināt vairāk par Jāņu zālēm. Uz Līgo dziesmām un
rotaļām atnācējus aicinās folkloras draugu kopa „Savieši”.

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 7., 14. un 21. jūnijā 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

