IZSTĀDES
Līdz 28. februārim
FOTOIZSTĀDE „MANS PUTNS 2018”
Fotokonkurss „Mans putns” ir viena no iemīļotākajām muzeja aktivitātēm. Konkursa
mērķis ir veicināt interesi par putniem un mudināt cilvēkus ieskatīties dabā, saprast un
mīlēt to. Izstādē aplūkojami konkursa „Mans putns 2018” žūrijas izvēlētie darbi.
Līdz 24. martam
IZSTĀDE „LATVIJAS DABA CAURI LAIKMETIEM”
Latvijas simtgadē Dabas muzejā skatāma izstāde, kas iepazīstina ar dabas un klimata
pārmaiņām, kas notikušas tagadējā Latvijas teritorijā pirms vairāk nekā 400 miljoniem
gadu un līdz pat mūsdienām.
Līdz 31. martam
FOTOIZSTĀDE „CEĻOJUMS PUTNU UN ZVĒRU PASAULĒ”
Ivara Freimaņa personālizstādē ietvertas 45 fotogrāfijas, kas uzņemtas laikā no 2012. līdz
2017. gadam Saldus novadā.

PASĀKUMI
2. februārī no plkst. 11.00 līdz 13.00
PASAULES MITRĀJU DIENA „MITRĀJI UN KLIMATA PĀRMAIŅAS”
Mitrāju aizsardzībai veltītajā dienā, spēlējot izglītojošu spēli kopā ar muzeja ekoloģi Laumu
Kupču, muzeja apmeklētājiem piedāvāsim iepazīt ūdenstilpju piesārņojuma problēmas.
Spēles laikā dalībnieki noskaidros galvenos piesārņojuma cēloņus, uzzinās, kā tie ietekmē
ezeru un upju ekosistēmu un meklēs risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
2., 9. un 16. februārī
ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS
Tēma februārī – Garākās upes un lielākie ezeri pasaulē.
Nodarbības latviešu un krievu valodā par dabas tēmām kopā ar muzejpedagoģi Eleonoru
Zuimaču ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem.
Katra mēneša 1., 2. un 3. sestdienā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Dabas muzeja 6. stāva
ekspozīcijā – nodarbību telpā „Par Zemi, Sauli un mums”.
Uz nodarbībām jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.

9. februārī
KRĀJUMA KOLEKCIJU PREZENTĀCIJAS
Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Latvijas saldūdens gliemji” – materiāli no zooloģiskā
krājuma. Iespēja satikties ar Dabas muzeja malakologu Edgaru Dreijeru.
Plkst. 12.30 un 14.00 tēma „Ūdensaugi” – materiāli no botāniskā krājuma. Iespēja dzirdēt
Dabas muzeja vecākās botāniķes Egitas Zviedres stāstījumu.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
15. februārī
LATVIJAS DABAS MUZEJA JAUNĀS PASTMARKAS PREZENTĀCIJA UN PIRMĀS
DIENAS ZĪMOGOŠANA
Jauno sērijas „Latvijas Dabas muzeja zelta fonds” pastmarku rotās priekšmets no
muzeja entomoloģiskā krājuma.
Dalība bez maksas.
23. februārī no plkst. 11.00 līdz 16.00
ĢIMENES DIENA „MAMUTI”
Izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Dabas muzeja
speciālisti būs sarūpējuši uzdevumus un radošas aktivitātes par milzīgajiem ziloņiem –
mamutiem.
Dalība ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €.
Kasē uzrādot kādu no šīs sezonas ģimenes dienas grāmatiņām vai Rimi kioskā izdrukātu
kuponu, jāiegādājas tikai muzeja ieejas biļetes.
Pasākums februārī notiek sadarbībā ar

KONKURSI UN AKCIJAS
No 17. oktobra
KONKURSS „CIELAVAS GUDRĪBAS"
Aicinām 5.–6. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Cielavas gudrības". Šajā sezonā
skolēniem piedāvāsim pētīt Baltijas valstis, to dabu un ģeogrāfiju. Trešās atlases anketas
par tēmu „Lietuva" iesūtīšana no 19. februāra līdz 19. martam.
Informācija par konkursu un anketa pieejama muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67356051.

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.
Kafejnīca „Zaļais gurķis”
Ēdienkartē veselīgi un daudzveidīgi veģetārie un vegāniskie ēdieni – zupas, sātīgi otrie
ēdieni, deserti un konditorejas izstrādājumi. Kafejnīca atvērta darba dienās no plkst. 11.00
līdz 17.00, sestdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00, svētdienās – slēgta.
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.
Valsts asinsdonoru centra Donora privilēģiju kartes īpašniekam un vienam viņa draugam
50% atlaide pamatekspozīciju 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

