KAS NOTIEK DABAS MUZEJĀ?
OKTOBRIS 2013
Oktobris Latvijas Dabas muzejā būs foto ceļojumu mēnesis. Vairākās fotoizstādēs
piedāvāsim apskatīt dzīvnieku brīnumainos migrācijas mirkļus, ielūkoties skarbajā un
vienlaikus trauslajā Arktikā, kā arī paceļot vienā no Latvijas skaistākajām īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām – Slīteres nacionālajā parkā.

IZSTĀDES
 Līdz 13. oktobrim bezmaksas interaktīva izstāde bērniem
„Brīnumi Ziedos”, kas tapusi Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības projekta „Dabas izglītības sekmēšana –
efektīvs līdzeklis sabiedrības apziņas veidošanai” ietvaros.
 No 2. līdz 20. oktobrim žurnāla National Geographic Latvija
fotoizstāde „Migrācijas”. Dzīvnieku pārvietošanās ir iespaidīgs
dabas process, no kā atkarīga daudzu sugu pastāvēšana. Izstādē
būs aplūkojamas vairāk nekā 30 fotogrāfijas, kas attēlos dzīvnieku
migrāciju uz sauszemes, ūdenī un gaisā.
 No 17. līdz 31. oktobrim fotoizstāde „Arktikas noslēpumi’’.
Izstāde būs Kanādas vēstnieka Latvijā Džona Morisona personīgs
fotogrāfisks ceļojums uz Ziemeļamerikas tālāko ziemeļu punktu.
Fotogrāfijas tapušas zinātnisko ekspedīciju laikā no 1969. līdz 1972.
gadam. Fotogrāfijās atklājas Kanādas ziemeļu pārsteidzošais
skaistums un trauslums ar tās ledājiem, aisbergiem un mežonīgo
dabu, kā arī vietējo iedzīvotāju centieni nodrošināt reģiona
ilgtspējību. Izstāde aplūkojama bez maksas.
 No 30. oktobra līdz 31. decembrim* fotokonkursa ‘’Slīterei – 90’’
labāko darbu izstāde. Jubilejas izstādē 90 fotogrāfijās būs
redzamas nacionālā parka ainavas (piekraste, meži, ciemi), cilvēki
Slīterē (dabas sargi, zvejnieki, vietējie iedzīvotāji, ceļotāji), kā arī
augi, dzīvnieki un putni.
 No 30. oktobra līdz 3. novembrim* izstāde „Ķirbis jūsu veselībai
2013”, kas priecēs apmeklētājus ar bagātīgu dažādu krāsu, formu,
lieluma un garšu ķirbjiem. Izstādes laikā būs iespēja konsultēties ar
speciālistiem un iegādāties sēklas, kā arī muzeja kafejnīcā „Pie
cielavas” nobaudīt dažādus ķirbju ēdienus.

* Izstādes norises laiks var mainīties! Informāciju lūdzam precizēt pa tālr. 67356024 vai
67356025
Papildus informācija par izstādēm www.dabasmuzejs.gov.lv,
zvanot pa tālr.: 67356024; 67356025 vai rakstot: info@ldm.gov.lv

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.
5. oktobrī plkst. 12:00, 14:00 un 16:00 muzeja kukaiņu speciālists stāstīs par Latvijas nacionālo
kukaini mārīti un demonstrēs muzeja mārīšu kolekciju. Vai zināji, ka mārīti sauc arī par
Dievgosniņu, Dieva gotiņu, bizbizmārīti, bizmārīti? Latvijā sastopamas 50 mārīšu sugas un
krājuma sestdienā mikroskopā varēs apskatīt dažas no tām. Krājuma demonstrēšana notiks
muzeja Entomoloģijas ekspozīcijā.
12. oktobrī plkst. 12:00, 14:00 un 16:00 Botānikas ekspozīcijā 4. stāva 1. zālē būs iespēja
aplūkot dažādus Latvijas upju un ezeru iemītniekus un augus.
19. oktobrī plkst. 12:00, 14:00 un 16:00 ekspozīcijā „Zemes un biosfēras evolūcija” tiks
demonstrēti materiāli no muzeja paleontoloģijas krājuma, kas ataino seno paleozoja un
mezozoja ēru silto tropisko jūru iemītnieku daudzveidību. Pārstāvētas daudzas Latvijas un
svešzemju seno ģeoloģisko periodu dzīvnieku un augu sugas. Oktobrī varēs iepazīt trilobītu,
vēžskorpionu, galvkāju, koraļļu un citu seno dzīvnieku fosīlijas.

ĢIMENES DIENAS
Katra mēneša pēdējā sestdiena ir veltīta ģimenēm
Tas ir jauks pasākums ģimenēm, kurā vecāki kopā ar bērniem, darbojoties muzeja ekspozīcijās,
papildina savas zināšanas par dažādām dabas tēmām.
26. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Ģimenes diena „Mājdzīvnieki un to senči?”
Ieeja ar muzeja biļetēm.

NODARBĪBAS
Nodarbības izziņas istabā – ekspozīcijā „Par Zemi, Sauli un mums”
paredzētas ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 – 12 gadiem. Nodarbības
notiek katra mēneša 1., 2., un 3. sestdienā plkst. 11:00; 12:00; 13:00; 14:00;
15:00.
Ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, 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.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2 Ls.
Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

KONKURSI
 Piedalies fotokonkursā „Slīterei - 90” un laimē 300 latu dāvanu karti salonā „Baltijas
foto serviss”! Iepazīsties ar muzeja mājas lapā esošo konkursa nolikumu un iesniedz
savus darbus konkursam līdz 7. oktobrim. Žūrijas labāk novērtētie darbi būs aplūkojami
Latvijas Dabas muzejā no 30. oktobra līdz 31. decembrim.
 Konkurss „Cielavas gudrības” 5. un 6. klašu skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolēnu
interesi par dabaszinātnēm (bioloģiju un ģeogrāfiju).
Pirmās atlases anketas „Purvs” iesūtīšana no 18. oktobra līdz 19. novembrim. Anketa
pieejama Dabas muzeja mājas lapā. Pareizās atbildes jānosūta uz Dabas muzeju K.Barona
4, Rīga, LV-1050 (pasta zīmogs 19. novembris) vai uz e-pastu laura.locmele@ldm.gov.lv.

***
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 slēgts
Otrdiena
slēgts
Trešdiena
10:00 – 17:00
Ceturtdiena 10:00 – 19:00
Piektdiena 10:00 – 17:00
Sestdiena
11:00 – 17:00
Svētdiena
11:00 – 17:00

Latvijas Dabas muzejs –
tā ir daba pilsētas sirdī.
Nāc un iepazīsti!
Latvijas Dabas muzejs, K. Barona iela 4, LV – 1050, Rīga
Tālrunis: 67356023, 67356024, 67356025
Fakss: 67356027
www.dabasmuzejs.gov.lv

