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IZSTĀDES
2015. gada 4.novembris – 2016. gada 26. martam
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 20. martam
Cilvēkam ir skelets... Zirgam ir skelets! Bet vai zināji,
ka arī jūraszvaigznei un sūklim ir skelets? 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 līdz 20. martam.
2016. gada 30. marts – 2016. gada 1. maijs*
Fotoizstāde “Latvijas skaistākie ozoli”
Tuvojoties Latvijas 100 gadu jubilejai informācijas
tehnoloģiju uzņēmums SIA “Ozols Grupa” organizēja
fotokonkursu “Latvijas skaistākie ozoli” ar mērķi
atgādināt sabiedrībai par
Latvijas dabas lepnumu – ozolu – un tā
daudzslāņaino nozīmi mūsu kultūrā.
Fotokonkursa rezultātā no balsotākajām bildēm ir
izveidota Latvijas skaistāko ozolu izstāde, kas gada
gaitā apceļos vairākas Latvijas pilsētas.
* 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.
12. martā plkst. 12.00 un 13.30 - ”Augu sēklas”,
”Tauriņi”
Dalība ar muzeja ieejas biļeti.

15. martā plkst. 10.00 – 15.00 CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām
savvaļas dzīvnieku un augu sugām) konference speciālistiem un medijiem
Katra mēneša pēdējā sestdiena – ĢIMENES DIENA
26. martā no plkst. 11.00 līdz 16.00 ģimenes diena „Pavasaris nāk!”
16. - 20. marts - Uzdevumu trasīte skolēnu brīvlaikā „Zaļais pavasaris”.
Skolēnu brīvajā nedēļā Latvijas Dabas muzejs piedāvā lielisku un izglītojošu izklaidi - uzdevumu
trasītes, kas ir izzinoša aktivitāte ģimenēm ar pirmsskolas un jaunāka skolas vecuma bērniem.
Atnākot uz muzeju, saņemsiet savu uzdevumu grāmatiņu pavasara brīvlaika trasītei. Kopīgi
varēsiet izstaigāt muzeja ekspozīcijas un meklēt atbildes uz jautājumiem. Šoreiz uzmanību
pievērsīsim plaukstošā pavasara krāsām un smaržām, zaļās krāsas daudzveidībai un dosim vaļu
radošiem prātiem.

Latvijas Dabas muzeja JAUNUMS! - RĪTA
CĒLIENS MUZEJĀ
Tā ir lieliska iespēja sākumskolas vecuma bērniem saturīgi
pavadīt darba dienu pirmo pusi Dabas muzejā, iepazīstot dabu
un piedaloties radošajās darbnīcās. Katru diena tēma būs cita –
iepazīsim pašu muzeju, iežus, augus, putnus un zīdītājus.
Kad? 14. - 18. marts
Kur? Latvijas Dabas muzejā
Cikos? 9.00-13.00 (katru dienu)
Cik? – 28,46 EUR (visa nedēļa)
Papildus iespējams vienoties par pusdienām.
Pieteikumus pieņemam uz visu nedēļu, papildus informācija
vecākiem un pieteikšanās pa tālruni 67356051.
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KONKURSI
Fotokonkurss „Mans putns” no 1. februāra līdz 21.
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.

Konkurss „Cielavas gudrības” 5. un 6.
klašu skolēniem, kura mērķis ir
veicināt
skolēnu
interesi
par
dabaszinātnēm
(bioloģiju
un
ģeogrāfiju).
No 24. februāra līdz 24. martam - trešās
atlases anketu „Putni” iesūtīšana. Tā
atrodama muzeja mājas lapā sadaļā
„Cielavas gudrības”. Atbildes jānosūta uz
Dabas muzeju K.Barona 4, Rīga, LV –
1050 (pasta zīmogs 24. marts) vai uz e-pastu diana.meiere@ldm.gov.

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. 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 (5.03., 12.03., 19.03.) plkst. 11.00 - 15.00.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €
!Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.
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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

