KAS NOTIEK DABAS MUZEJĀ?
JŪLIJS 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)

Jaunums! Visas vasaras garumā tradicionālās Latvijas Dabas muzeja ziedu izstādes papildinās
simtgadīgi lietišķās mākslas priekšmeti no Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs”. Savukārt Dabas muzeja sadarbības partneru lolotie krāšņie
ziedi priecēs Rīgas Jūgendstila muzeja apmeklētājus. Atnākot uz Dabas muzeja ziedu izstādi,
saņemsiet 20% atlaidi pilnas maksas ieejas biļetei Rīgas Jūgendstila muzejā, savukārt
apmeklējot Rīgas Jūgendstila muzeju, saņemsiet 20% atlaidi pilnas maksas ieejas biļetei
Latvijas Dabas muzeja ziedu izstādēs.
No 9. līdz 13. jūlijam* izstāde „Rožu dārzs 2014”
Izstāde top sadarbībā ar SIA „Latroze”. Tajā būs skatāmas dažādu krāsu un
šķirņu rozes. Apmeklētāji aicināti izstādes laikā izmantot iespēju iegādāties
rožu stādus un saņemt speciālistu konsultācijas un padomus par rožu
kopšanu un audzēšanu. Izstādi papildinās priekšmeti no Rīgas Jūgendstila
muzeja krājuma.
No 17. līdz 20. jūlijam* liliju izstāde
Liliju – vienu no vissenākajiem kultūraugiem – izstāde top sadarbībā ar liliju
audzētāju biedrību „Lilium Balticum”. Audzētāji sniegs padomus ikvienam
interesentam liliju audzēšanā un piemērotu šķirņu izvēlē. Izstādes laikā
apmeklētāji varēs arī iegādāties liliju sīpolus.
No 31. jūlija līdz 3. augustam* dienliliju izstāde
Izstādē top sadarbībā ar SIA „Hedera” un tajā būs aplūkojamas aptuveni
200 dažādas dienliliju šķirnes.

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

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

Noslēdzot 2013./2014. mācību gada sezonu, sakām lielu paldies
lielajiem un mazajiem apmeklētājiem un visiem muzeja mīļotājiem.
Novēlam jums skaistus mirkļus, baudot un izzinot
Latvijas dabu vasarā!

