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IZSTĀDES
No 10. septembra līdz 31. decembrim fotoizstāde „Ceļojums uz Jūtu”
Izstādes “Ceļojums uz Jūtu” 19 fotogrāfijās pārsvarā ietverti Glena kanjona skati Kolorado
upes Peidžas pilsētas dambja apkārtnē Arizonā. Izstādes autors, Latvijā dzimušais trimdas
latvietis Vilmārs Strautiņš, no ASV pats sevi dēvē par nopietnu amatieri, kurš atvaļinājuma
izbraukumus mīl iemūžināt skaistos attēlos. Izbraukums 2006. gadā esot bijis īpaši patīkams,
jo visi ceļabiedri bija fotogrāfi, kas aizrautīgi meklēja aiz vien pārsteidzošākus kadrus.
No 11. līdz 14. septembrim* izstāde „Dālijas 2014”
Izstāde top sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības Dāliju audzētāju sekciju.
Tajā būs aplūkojami dažādu šķirņu dāliju ziedi, starp tām arī jaunas šķirnes. Izstādi papildinās
priekšmeti no Jūgendstila muzeja krājuma.
Uzmanību! Mainīts izstādes datums!
No 12. līdz 14. septembrim* izstāde „Latvijas vīnogas un vīndarība 2014”
Izstāde top sadarbībā ar Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrību. Apmeklētāji varēs iepazīt
audzētāju izlolotās ogas un izvēlēties audzēšanai piemērotākās vīnogu šķirnes. Būs
iespējams nogaršot Latvijā darinātos vīnus.
No 17. līdz 21. septembrim „Sēņu dienas”
Sēņu dienās, kā ierasts, Dabas muzeja speciālisti piedāvās aplūkot pašu spēkiem Latvijas
savvaļā ievāktās sēņu sugas. Izstāde katru rītu tiek atjaunota un papildināta. Izstādi
papildinās priekšmeti no Jūgendstila muzeja krājuma.

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

PASĀKUMI
1. septembrī par godu mācību gada sākumam muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Šajā dienā aicinām pirmklasniekus kopā ar ģimeni apmeklēt pastāvīgās ekspozīcijas bez
maksas. Pirmklasniekiem ieeja muzejā bez maksas līdz 7. septembrim.
1. septembrī visiem interesentiem būs pieejama nodarbība-darbnīca „Kas ir muzejs?”.
No 30. augusta līdz 7. septembrim uzdevumu trasīte „Ziņkārīgais lapsēns”.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
27. septembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 ģimenes diena „Vai pazīsti sēnes?”.
Ģimenes dienas notiek katra mēneša pēdējā sestdienā. Pasākuma apmeklētāji – pieaugušie
kopā ar bērniem –, apskatot muzeja ekspozīcijas un kopīgi darbojoties, papildinās savas
zināšanas par dažādām dabaszinātņu tēmām. Ieeja ar muzeja biļetēm.
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NODARBĪBAS
Izziņas istaba – ekspozīcija „Par Zemi, Sauli un mums”
„Par Zemi, Sauli un mums” ir vienīgā
šāda tipa ekspozīcija Latvijā, kurā
speciālistu vadībā, izmantojot dažādus
palīglīdzekļus, spēlējot spēles un veicot
uzdevumus, var izzināt Latvijas un
pasaules dabas daudzveidību un
likumsakarības.
Piedāvājam
izpētīt
zemeslodi,
augus
un
dzīvniekus
dažādās dabas zonās, kā arī iepazīt
tautas, kas mīt plašajā pasaulē.
Ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz
12 gadiem ekspozīcijā iespējams
pieteikties uz nodarbībām latviešu un
krievu valodā.
Nodarbības notiek katra mēneša 1., 2., un 3. sestdienā plkst. 11.00; 12.00; 13.00; 14.00;
15.00. Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €.
!Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

EKSPOZĪCIJAS
2014./2015. mācību gadā aicinām apmeklēt jauno pagaidu ekspozīciju „Mineraloģija”
Minerāli ir vieni no senākajiem objektiem, varbūt pat paši pirmie materiāli, kurus cilvēks sāka
kolekcionēt, priecājoties par to formu un krāsu daudzveidību. Ekspozīcijas veidošanā
izmantotas muzeja ģeoloģijas nodaļas pamatkrājuma mineraloģiskās kolekcijas no dažādām
pasaules vietām. Apmeklētāji aicināti apskatīt vairāk nekā 400 minerālus. Mineraloģijas
ekspozīcija iepazīstina arī ar daļu no vēsturiskās Nikolaja Himzeļa (Nikolaus von Himsel)
kolekcijas, kas vienlaikus ir arī Rīgas Dabas pētnieku biedrības minerālu kolekcijas daļa un ir
uzskatāma par Latvijas Dabas muzeja priekšteci.

PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
Muzeja darba laiks:
Pirmdienās
slēgts
Otrdienās
slēgts
Trešdienās 10.00 – 17.00
Ceturtdienās 10.00 – 19.00
Piektdienās 10.00 – 17.00
Sestdienās 11.00 – 17.00
Svētdienās 11.00 – 17.00
Biļešu cenas pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam:
Pieaugušajiem – 2,13 €
Pensionāriem*, studentiem* – 1,14 €
Skolēniem – 0,71 €
Bērniem (līdz 6 g.v.) – bez maksas
*uzrādot apliecību
Bezmaksas pastāvīgo ekspozīciju apmeklējums muzeja darba dienās pēdējā
pusstundā pirms muzeja slēgšanas un ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00!
Ekskursijas
Piedāvājam pārskata un tematiskās ekskursijas par dažādām dabaszinātņu un
vēstures tēmām latviešu, krievu un angļu valodā. Individuālās un grupu ekskursijas
muzejā jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālr. 67356051 vai rakstot uz e-pastu
ekskursijas@ldm.gov.lv.
Audiogids
Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas aicinām iepazīt, izmantojot audiogidu, kas pieejams
latviešu, krievu un angļu valodā.
Audiogids latviešu valodā – 2,85 €
Audiogids krievu valodā – 5,69 €
Audiogids angļu valodā – 5,69 €
Adrese un kontakti
Latvijas Dabas muzejs
K. Barona iela 4, LV – 1050, Rīga
Tālrunis: 67356023, 67356025
Fakss: 67356027
E-pasts: ldm@ldm.gov.lv
www.dabasmuzejs.gov.lv

Latvijas Dabas muzejs – tā ir daba pilsētas sirdī!
Nāc un iepazīsti!

