IZSTĀDES
Līdz 25. martam
IZSTĀDE „ZVĪŅU SPOGUĻOS”
Izstāde vēsta par lielu daļu Latvijas saldūdeņos sastopamo zivju sugām,
to izskatu, barošanos, migrāciju, vairošanos un saistību ar pārējiem ūdens
iemītniekiem – augiem, zīdītājiem, putniem, bezmugurkaulniekiem.
Atnākot uz izstādi, uzzināsiet arī par zivju resursu saglabāšanu un videi
draudzīgu makšķerēšanu. Zivis un citus ūdens iemītniekus piedāvājam
iepazīt, piedaloties aktivitātēs par zivju vecuma noteikšanu pēc zvīņām,
barošanās tīklu, ūdens augiem, zivju sugu atpazīšanu, to svara
salīdzināšanu.
Izstāde tapusi ar Zivju fonda finansiālu atbalstu.

Līdz 8. aprīlim
SKOLĒNU AKVAREĻU IZSTĀDE
„EIROPAS ZUŠA CEĻOJUMS"
Izstādē aplūkojami konkursa „Eiropas zuša ceļojums” žūrijas
izvēlētie darbi. Tajos Eiropas zušu ceļojumi attēloti radoši,
brīvi lietojot dažādas krāsas un spilgti atainojot maz
pazīstamo zemūdens pasauli. Zīmējumi papildināti ar
tēlainiem un mītiskiem vai gluži pretēji – enciklopēdiskiem –
skaidrojumiem un aprakstiem. Konkursa žūriju patīkami
pārsteidza lielais darbu skaits, kas veltīts zušu nozvejas un
jūru piesārņojuma problēmām.

PASĀKUMI
Līdz 7. janvārim
TRASĪTE ĢIMENĒM „BALTĀ ZIEMA”
Ziemas brīvlaikā ar īpašas uzdevumu trasītes palīdzību
piedāvāsim meklēt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar
norisēm apkārtējā vidē ziemā. Trasīte, iespējams, ļaus muzeju
ieraudzīt citā gaismā un pamanīt lietas, kam citkārt ir paiets
garām.
Uzdevumu grāmatiņas būs pieejamas latviešu un krievu valodā

Dalība ar muzeja biļetēm

13. janvāris
KRĀJUMA SESTDIENA „SĒNES” UN „ČIEKURI”
Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Sēnes” – materiāli no muzeja sēņu
kolekcijas. Iespēja satikties ar Dabas muzeja mikoloģi Initu
Dānieli.

Plkst. 12.30 un 14.00 tēma „Čiekuri” – materiāli no Botāniskā
krājuma. Iespēja dzirdēt Dabas muzeja botāniķes Jantas
Mežas stāstījumu.
Dalība ar muzeja biļetēm

PASĀKUMI

17.janvārī plkst. 12.00
GADA DZĪVNIEKA PASLUDINĀŠANA
Gada dzīvnieks ir viena no iemīļotākajām Dabas muzeja aktivitātēm, un kopš akcijas
pirmsākumiem 2000. gadā šis gods ticis virknei dzīvnieku: cūkdelfīnam, lidvāverei, brūnajam
lācim, ūdram, smilšu krupim, pelēkajam vilkam, meža cūkai, āpsim, zutim un citiem. Lai Latvijas
lielās jubilejas gadā šī titula ieguvējs būtu muzeja speciālistu un sabiedrības kopīga izvēle, pirmo
reizi aicinājām ikvienu piedalīties lēmuma pieņemšanā, balsojot par vienu no sešiem
nominētajiem zvēriem.

17. janvārī Zooloģijas ekspozīcijā pulcēsies mediju pārstāvji un interesenti, lai uzzinātu, kurš
zīdītājs būs „Gada dzīvnieks 2018”.
Dalība ar muzeja biļetēm

27. janvāris
ĢIMENES DIENA
„NOSLĒPUMAINAIS GADA DZĪVNIEKS”
Izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12
gadiem. Dabas muzeja speciālisti būs sarūpējuši uzdevumus un
radošas aktivitātes par zvēru, kas ieguvis „Gada dzīvnieks 2018”
titulu. Pasākums tapis sadarbībā ar izdevniecību „Pētergailis”.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €

NODARBĪBAS

6., 13. un 20. janvāris
ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS
TĒMA JANVĀRĪ – „KAS UZZĪMĒTS KARTĒ?"
Kādas izskatījās pirmās kartes? Kas tajās tika attēlots? Kā var saprast kartes, lasīt un tulkot
tās? Muzejpedagoģes Eleonoras Zuimačas vadībā ģimenes varēs piedalīties arī apslēptās
mantas meklēšanā, izmantojot karti.
Pasākums īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Tas norisinās
katra mēneša 1., 2. un 3. sestdienā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Dabas muzeja 6. stāvā
ekspozīcijā – nodarbību telpā „Par Zemi, Sauli un mums”.
Uz nodarbībām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.

Nākamo nodarbību tēmas:
Februāris – Zemes nebeidzamais ceļojums
Marts – Augi un dzīvnieki daudzveidīgajā pasaulē
Aprīlis – Pasaules pārtika manā ledusskapī
Maijs – Nodarbību tēma būs pārsteigums

Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 5,00 €

KONKURSI
KONKURSA „CIELAVAS GUDRĪBAS" JAUNĀ SEZONA!
Aicinām 5.–6. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Cielavas
gudrības". Šajā sezonā gatavosimies un sagaidīsim Latvijas
simtgadi,
iepazīstot
Latvijas
dabas
bagātības
caur
kultūrvēsturiskajiem novadiem.
Trešās atlases anketas par tēmu „Kurzeme" iesūtīšana līdz 30.
janvārim.
Sīkāka informācija par konkursa norisi un anketa būs atrodama
muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67356051.

ATVĒRTA JAUNA EKSPOZĪCIJA „BOTĀNIKA UN MIKOLOĢIJA”
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Dabas muzejā atklāta jauna ekspozīcija, kas interaktīvā un vizuāli
pievilcīgā veidā piedāvā apmeklētājiem izzināt Latvijas augu un sēņu valsti, kā arī raksturīgākos
biotopus - mežu, pļavu un purvu.
Ekspozīcija tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
Biļešu cenas pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam:
Pieaugušajiem – 3,00 €
Pensionāriem*, studentiem* – 2,00 €
Skolēniem – 1,00 €
*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.
AKCIJAS
Grāmatnīcas „Jānis Roze” Pircēju kartes īpašnieki saņem 20% atlaidi muzeja pastāvīgo
ekspozīciju apmeklējumam un 15% atlaidi komercizstāžu apmeklējumam.
CLUB ONE kartes īpašnieki saņem 20% atlaidi muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu
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
IZMAIŅAS MUZEJA DARBA LAIKĀ JANVĀRĪ
02.01.2018. 10.00–17.00
Uzmanību! Informējam, ka sakarā ar jaunās ekspozīcijas „Mineraloģija’’ veidošanu ekspozīcija
„Latvijas ģeoloģija’’ būs slēgta līdz 29. janvārim.

www.dabasmuzejs.gov.lv

