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IZSTĀDES

No 8. janvāra līdz 30. aprīlim* fotoizstāde „Ar vējiem krēpēs”
Savvaļas zirgi – tarpāni reiz bija sastopami visā Eirāzijas
teritorijā, bet jau 19.gadsimta beigās dzīvs nebija palicis
neviens savvaļas tarpāns. 20. gadsimtā dabiskas
selekcijas rezultātā radās pussavvaļas ganāmpulki, kuri
dažādu dabas aizsardzības programmu ietvaros
mūsdienās tiek izplatīti Eiropā. Tā tiek pielietota viena no
efektīvākajām pļavu apsaimniekošanas metodēm –
dabiska, ekstensīva noganīšana, izmantojot dzīvei
savvaļā pielāgotas lielo zālēdāju sugas.
Fotogrāfu radošās grupas ceļojošā izstāde „Ar vējiem
krēpēs” atklāj Pils salā Jelgavā mītošos savvaļas zirgus
dažādos gadalaikos un dzīves posmos. Fotogrāfijas izstaro vitalitāti un optimismu, kādu iespējams
gūt, tikai ieskatoties šiem brīnišķīgajiem dzīvniekiem acīs. Izstāde apskatāma Zooloģijas ekspozīcijā.

Līdz 2015. gada 5. aprīlim* izstāde „Dziļāk mežā”
Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā izstāde
„Dziļāk mežā” stāsta par četriem Eiropas nozīmes
aizsargājamiem mežu biotopiem un tajos sastopamajām
augu un dzīvnieku sugām. Izstāde ir interesanta
dažādām auditorijām. Tajā var iejusties meža pētnieka
lomā, samērīties ar alni, meža cūku un citiem
dzīvniekiem, aplūkot augus palielinājumā. Meža sajūtas
klātbūtni rada sagatavotie meža videofragmenti, kā arī
melnā stārķa ligzdas modelis.
Uzmanību! Īpašais piedāvājums skolēnu grupām –
piesakoties uz nodarbību izstādē, ieejas biļetes
nav jāiegādājas! Pieteikšanās pa tālruni 67356051.
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PASĀKUMI
Krājuma sestdienas
Sestdienās kādā no muzeja ekspozīcijām speciālisti apmeklētājiem piedāvā aplūkot priekšmetus no muzeja
krājuma, kas ikdienā plašākai publikai nav pieejami.
Krājuma demonstrēšana notiek plkst. 13.00 un 15.00, bet plkst. 12.00 tiek piedāvāta bezmaksas
ekskursija pa vienu vai vairākām muzeja ekspozīcijām.
Krājuma demonstrēšana iekļauta muzeja ieejas biļetes cenā.
Krājuma sestdienu tēmas februārī:
7.02. tēma - CITES jeb Vašingtonas konvencija, kas regulē starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām
savvaļas dzīvnieku un augu sugām,
14.02. tēma – Sēnes, ceļš no meža dzīves līdz Latvijas Dabas muzeja krājuma eksponātam.
21.02. tēma – Vai vaļi dzīvo arī Baltijas jūrā?
14. februārī plkst. 14:00 pasākums „Kazas gads ir klāt!”, notiks 3. stāva Zooloģijas ekspozīcijā un to
vadīs antropoloģe Aili Marnica.
19. februārī plkst. 18:00 Dabas vakars „Mitrāju produkti veselībai”. Pasākumā varēs satikties ar
krūmmelleņu un lielogu dzērveņu audzētājiem.
20. februārī plkst. 11:00 Latvijas Dabas muzeja jubilejas markas prezentācija. Visas dienas garumā
būs iespēja zīmogot marku Latvijas Dabas muzeja foajē.
28. februārī no plkst. 11.00 līdz 16.00 ģimenes diena „Meža noslēpumi”
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 izstādes „Dziļāk mežā” ieejas biļeti.

NODARBĪBA
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 7., 14. un 21. februārī plkst. 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00. Ieeja ar muzeja biļetēm +
nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €.
Uz 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).
7. februārī notiks otrās atlases „Kalni” spēle.
No 24. februāra līdz 25. martam notiks trešās atlases
anketu „Okeāns” iesūtīšana.
Tā atrodama muzeja mājas lapā sadaļā „Cielavas gudrības”.
Atbildes jānosūta uz Dabas muzeju
K.Barona 4, Rīga, LV – 1050 (pasta zīmogs 25. marts) vai
uz e-pastu diana.meiere@ldm.gov.lv.

Konkursu „Cielavas gudrības”
2014./2015.mācību gada sezonā atbalsta:

Fotokonkurss „Mans putns” no 3. februāra līdz 7. martam.
Fotogrāfijas (30 x 40 cm) aicinām iesniegt personīgi
Dabas muzejā vai sūtot pa pastu uz Dabas muzeju
K. Barona 4, Rīga,LV – 1050 (pasta zīmogs 23. marts).
Uz fotogrāfijas otras puses lūdzam norādīt autora vārdu, uzvārdu, vecumu, e-pasta adresi un
telefona numuru. Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 darbus.

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!

