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IZSTĀDES
2015. gada 4.novembris – 2016. gada 1. maijam*
Meža cūkai veltīta fotoizstāde „Meža cūka – īsta cūka!”
Zooloģijas ekspozīcijā 3. stāvā
Gada dzīvnieka 2015 – meža cūkas – gada izskaņā Latvijas
Dabas muzejā tika atklāta fotoizstāde „Meža cūka – īsta
cūka!”, kas tapusi sadarbībā ar dabas žurnālu „Loodusesõber”
(„Dabas draugs”) un dabas datu informācijas vietni
Looduskalender (Dabas kalendārs) Igaunijā, Rīgas domi un
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava”.
Izstāde papildināta ar izglītojošu informāciju par meža cūkām un jaunākajām ziņām par Āfrikas
cūku mēra izplatību Latvijā.

2015. gada 2.decembris – 2016. gada 13. martam*
Cilvēkam ir skelets... Zirgam ir skelets! Bet vai zināji, ka arī jūraszvaigznei un sūklim ir skelets?
Jaunā izstāde "Skat - logā skelets!" veidota, lai ļautu labāk izprast dzīvnieku valsts pārstāvju
skeletu daudzveidību un to nozīmi dzīvo
organismu dzīvē. Izstādē apskatāmi Dabas
muzeja krājumā esošie dzīvnieku ārējie un
iekšējie skeleti, kā arī iespējams noskaidrot, kā
skeletu
uzbūve
saistīta
ar
dzīvnieku
dzīvesveidu un vidi, kurā tie dzīvo.
Izstāde apskatāma Latvijas Dabas muzeja
darba laikā no 2015.gada 2.decembra.

* Izstādes norises laiks var mainīties!
Informāciju lūdzam precizēt pa tālr. 67356024 vai 67356025
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PASĀKUMI
Krājuma sestdienas
Katra mēneša otrajā sestdienā kādā no muzeja
ekspozīcijām speciālisti apmeklētājiem piedāvā aplūkot
priekšmetus no muzeja krājuma, kas ikdienā plašākai publikai
nav pieejami.

ĪPAŠS PĀRSTEIGUMS!
Krājuma demonstrēšana 9. janvārī izstādē „Skat – logā
skelets!” notiek plkst. 12:00 un 13:30. Bezmaksas ekskursija visiem interesentiem – vadīs viena
no izstādes autorēm Aili Marnica!
Dalība ar muzeja ieejas biļeti.

20.
janvārī
plkst.
11.00
gada
dzīvnieka
pasludināšana, informatīvā stenda atklāšana.
30. janvārī no plkst. 11.00 līdz 16.00 ģimenes diena
„Gada dzīvnieks 2016”
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. Dalība ar muzeja ieejas
biļeti.
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KONKURSI
Konkurss „Cielavas gudrības” 5. un 6. klašu skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolēnu
interesi par dabaszinātnēm (bioloģiju un ģeogrāfiju).
Konkursa "Cielavas gudrības" otrajā spēlē runāsim par
dažnedažādiem četrkājainiem dzīvniekiem - rāpuļiem,
abiniekiem un zīdītājiem. Anketas var iesūtīt elektroniski līdz
16. janvārim (aizpildīts Word dokuments vai ieskenēta ar roku
aizpildīta anketa) vai arī sūtīt pa pastu uz Latvijas Dabas
muzeju, K.Barona iela 4, Rīga, LV1050 ar norādi "Konkurss
"Cielavas gudrības"". Desmit labāko anketu iesūtītājus
gaidīsim uz spēli februārī. Lūdzam norādīt e-pastu, kuru
apskatāt vismaz pāris reizes nedēļā, lai nepalaistu garām
labās ziņas!

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
(2.01., 9.01., 16.01.) plkst. 11.00 - 15.00. Ieeja ar muzeja
biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €
!Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.:
67356051 vai 67356039.

DABAS MUZEJĀ JANVĀRĪ

2016

PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
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 €
AKCIJAS
Grāmatnīcas „Jānis Roze” Pircēju kartes īpašnieki saņem 20% atlaidi muzeja pastāvīgo
ekspozīciju apmeklējumam un 15% atlaidi komercizstāžu apmeklējumam.
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
www.dabasmuzejs.gov.lv

