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.
Sestdienās un svētdienās plkst.12.00 un 14.00. izstādē notiek
bezmaksas ekskursijas.
Izstāde tapusi ar Zivju fonda finansiālu atbalstu.

Līdz 1. 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

1. februārī plkst.18.00
SEMINĀRS „PAR ATBILDĪGU MAKŠĶERĒŠANU!”
Seminārā, uz kuru īpaši aicināti makšķernieki, AS ”Latvijas Valsts
meži” konkursa „atlaid mammu!” 2017. gadā lielākā noķerto un
atlaisto līdaku kopgaruma pieteicējs Juris Bārtulis un akcijas „atlaid
mammu!” idejas autors Matīss Ābiķis pievērsīs uzmanību Latvijas
plēsīgo zivju resursu saglabāšanas nozīmei ilgtspējīgas „copes”
kontekstā. Apmeklētājiem būs iespēja satikt makšķerēšanas
entuziastus, uzdot sev interesējošus jautājumus un iesaistīties
aktuālās diskusijās. Būs arī iespēja apskatīt līdaku ķeršanai
piemērotus rīkus.
Dalība seminārā – bez maksas

3. februārī plkst. 12.00
PASĀKUMS „STĀSTI NĀKOTNES MAKŠĶERNIEKIEM”
Pasākumā akcijas „atlaid mammu!” idejas autori un spiningotāji
Matīss Ābiķis un Māris Olte stāstīs par saviem piedzīvojumiem un
sajūtām, kādas rodas, noķerot lielu lomu. Apmeklētājiem būs
iespēja apskatīt un salīdzināt dažādus makšķerēšanas rīkus.
Plkst. 13.00 Makšķernieku organizāciju sadarbības padome
pasludinās „Gada zivi 2018”. Par tās dzīvesveidu un paradumiem
sīkāk pastāstīs Māris Olte.
Pasākuma saturs piemērots bērniem no 6 gadu vecuma,
piedalīties aicināti visi interesenti.
Dalība pasākumā – ar izstādes ieejas biļetēm

PASĀKUMI
7. februāris no plkst.10.00 līdz 14.00
VALSTS ASINSDONORU CENTRA IZBRAUKUMS
7. februārī Dabas muzeja telpās norisināsies Valsts
asinsdonoru centra izbraukums. Laikā no 10.00 līdz 14.00 būs
iespējams ziedot asinis neierastā vidē.
Donoriem iespēja apskatīt muzeju bez maksas

10. februāris
KRĀJUMA SESTDIENA „MITRĀJI” UN
„LATVIJAS LIELIE PLĒSĒJI”
Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Mitrāji” – materiāli no muzeja
Botāniskā krājuma. Iespēja satikties ar Dabas muzeja
botāniķi Egitu Zviedri.
Plkst. 12.30 un 14.00 tēma „Latvijas lielie plēsēji” – materiāli
no Zooloģiskā krājuma. Iespēja dzirdēt Dabas muzeja
zooloģes Līgas Mihailovas stāstījumu.
Dalība ar muzeja biļetēm
15. februāris no plkst. 10.00 līdz 15.00
STARPTAUTISKAJAIMITRĀJU DIENAI VELTĪTS SEMINĀRS
„ROBEŽZĪMES”
Pasākums tapis sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu notiks Starptautiskajai
mitrāju dienai veltīts seminārs, kurā klausītāji tiks iepazīstināti ar
vadlīnijām apsaimniekošanā. Sīkāka informācija un iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. 67356025.
Atsevišķa ieejas biļete nav nepieciešama

PASĀKUMI
16. februāris plkst.
LATVIJAS DABAS MUZEJA JAUNĀS MARKAS PREZENTĀCIJA
16. februārī Dabas muzejā zīmogosim jauno sērijas Latvijas
Dabas muzeja zelta fonds” pastmarku. Šogad to rotās priekšmets
no muzeja Ģeoloģiskā krājuma.
Atsevišķa ieejas biļete nav nepieciešama

17. februāris plkst. 13.00
SUŅA GADAM VELTĪTS PASĀKUMS „SUNS – CILVĒKA DRAUGS”
Apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt Aili Marnicas, muzeja vecākās
antropoloģes, stāstījumu par suņu izcelsmi, pieradināšanu un nozīmi cilvēka
dzīvē senatnē. Latvijas kinologu federācijas pārstāvis iepazīstinās ar
mūsdienu suņu šķirņu daudzveidību. Īpašs stāsts būs par suņiem –
robežsargu un kriminālistu palīgiem. Nobeigumā muzeja speciāliste Diāna
Meiere pastāstīs par suņiem, kas apmācīti meklēt pazemes sēnes – trifeles.
Brīdinājums – pasākumā piedalīsies dienesta un citi suņi.
Ieeja ar muzeja biļeti

24. februāris no plkst. 11.00 līdz 16.00
ĢIMENES DIENA „VAĻI UN ROŅI”
Izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12
gadiem. Šoreiz dalībnieki pulcēsies jaunajā ekspozīcijā
„Botānika un mikoloģija”, kur izzinās Latvijas izplatītākos
biotopus un augu sugas. Pasākums tapis sadarbībā ar
izdevniecību „Pētergailis”.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €

NODARBĪBAS

3., 10. un 17. februāris
ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS
TĒMA FEBRUĀRĪ – „ZEMES NEBEIDZAMAIS CEĻOJUMS"
Kā kustās planēta Zeme? Kāpēc dažās zemeslodes vietās ir diena, citās – nakts, vietām ļoti
karsts, bet citur savukārt – ļoti auksts? Muzejpedagoģes Eleonoras Zuimačas vadībā ģimenes
varēs apgūt Zemes un saules kustīgā modeļa – telūrija – pielietošanu, un izprast, kāpēc uz
mūsu planētas ir tik atšķirīgi dabas apstākļi.
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:
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.
Ceturtās atlases anketas par tēmu „Latgale" iesūtīšana no 7.
februāra līdz 7. martam.
Sīkāka informācija par konkursa norisi un anketa būs atrodama
muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67356051.

FOTOKONKURSS „MANS PUTNS”
Konkursa mērķis ir veicināt interesi par putniem un
mudināt cilvēkus ieskatīties dabā, saprast un mīlēt to.
Konkursā aicinām piedalīties visus interesentus.
Darbu iesniegšana līdz 2018. gada 18. martam.
Sīkāka
informācija
Dabas
muzeja
mājas
www.dabasmuzejs.gov.lv vai pa tālr. 67356041.

lapā

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
Uzmanību! Informējam, ka sakarā ar jaunās ekspozīcijas „Mineraloģija’’ veidošanu ekspozīcija
„Latvijas ģeoloģija’’ būs slēgta līdz 15. maijam.

www.dabasmuzejs.gov.lv

