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Novembrī Dabas muzejā valdīs rudenīga noskaņa. Mēneša sākumā aicinām
apmeklēt iemīļotās ķirbju un krizantēmu izstādes. Jaunums muzeja piedāvājumā būs
izstāde par iepakojumu, tā pārstrādi un ietekmi uz vidi. Visiem, kas interesējas par
arheoloģiju, antropoloģiju un vides zinātnēm būs iespēja noklausīties zinātniskos
lasījumus muzeja konferencē, kas tiks rīkota par godu ekspozīcijas „Latviešu
etnoģenēze” 30 gadu jubilejai. Savukārt, divos vakara pasākumos muzeja speciālisti
stāstīs par sikspārņiem un to, kā dzīvnieki gatavojas ziemai, kā arī par veļiem un to
pieminēšanas tradīcijām.

IZSTĀDES
 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.
 No 6. līdz 10. novembrim izstāde „Zelta zieds – krizantēma”, kurā
būs aplūkojamas līdz pat 100 krizantēmu šķirņu no Nacionālā
botāniskā dārza kolekcijas.
 No 13. novembra līdz 1. decembrim* izstāde „Iepakojums un
vide”. Ar Nordplus, Latvijas Iepakojuma asociācijas un Latvijas Zaļā
punkta atbalstu top izstāde, kas viegli uztveramā veidā iepazīstinās
ar iepakojuma materiāliem, to pārstrādi, atkārtotas izmantošanas
iespējām, kā arī radīs izpratni par to, kādu ietekmi uz vidi atstāj katra
personiskā izvēle un rīcība. Grupām būs iespējams pieteikt
ekskursiju gida pavadībā.

* 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

PASĀKUMI
6. novembrī plkst. 10:00 zinātniska konference
Ekspozīcijai „Latviešu etnoģenēze” – 30
Ar lasījumiem par jaunākajiem Latvijā veiktajiem pētījumiem un atklājumiem arheoloģijā,
antropoloģijā un vides zinātnē uzstāsies Latvijas Universitātes, Latvijas Biomedicīnas centra
un citu zinātnisko institūciju speciālisti. Konferences programma pieejama muzeja mājas
lapā. Bezmaksas ieeja.
6. novembrī no 18:00 līdz 21:00 rudens pasākums
Sikspārņu vakars
Rudenīgā vakara pasākumā stāstīsim par sikspārņiem Latvijā un pasaulē, kāda ir to
uzvedība, ko tie ēd, kur dzīvo? Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties darbnīcās, kurās gan
lieli, gan mazi uzzinās arī to, kā meža zvēri gatavojas ziemai. Ieeja – 1.00 Ls (1.42 €).
28. novembrī no 18:00 – 19:30 pasākums
Ak tu manu dvēselīt! Kas ir veļi?
Dažādu nozaru speciālisti stāstīs par seno cilvēku dzīvības un nāves rituāliem, par veļu
pieminēšanas tradīcijām un to vēsturi. Laipni aicināti visi interesenti.
Ieeja – 1.00 Ls (1.42 €).

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ
No 30. oktobra līdz 3. novembrim, skolēnu rudens brīvdienās,
pirmsskolas un jaunāka vecuma skolas bērniem piedāvājam
uzdevumu trasīti „Ragainais buciņš”.
Ieeja ar muzeja biļetēm.

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.
2. novembrī plkst. 12:00, 14:00 un 16:00 muzeja vecākais ornitologs stāstīs par to, kuri putni
nāk uz barotavām un kā pareizi ziemā barot putnus.
9. novembrī plkst. 12:00, 14:00 un 16:00 piedāvāsim iespēju tuvāk izpētīt dažas no fosilijām,
kas atrastas Latvijas teritorijā.
16. novembrī plkst. 12:00, 14:00 un 16:00 tiks demonstrēti materiāli no tauriņu fondu
kolekcijas, pievēršot uzmanību gan tauriņu daudzveidībai, gan to krāšņumam un tā praktiskajai
nozīmei.

ĢIMENES DIENAS
Tas ir jauks pasākums ģimenēm, kurā vecāki kopā ar bērniem, darbojoties muzeja ekspozīcijās,
papildina savas zināšanas par dažādām dabas tēmām.
30. novembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Ģimenes diena „Kā radoši izmantot iepakojumu?”
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 – 2.00 Ls (2.85 €).
Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

KONKURSI
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

