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IZSTĀDES
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 populārākajām bildēm ir
izveidota Latvijas skaistāko ozolu izstāde, kas gada
gaitā apceļo vairākas Latvijas pilsētas.
2016. gada 6. aprīlis – 2016. gada 10. aprīlis
Izstāde “Orhidejas, tilandsijas un citi kukaiņēdāji
augi 2016”
Izstādē, kas taps sadarbībā ar Latvijas Orhideju un
eksotisko augu draugu asociāciju, būs aplūkojamas
daudzveidīgas tropisko orhideju sugas, kā arī citi
eksotiskie augi.

2016. gada 22. aprīlis – 2016. gada 8. maijs*
Fotoizstāde “Mans putns 2016”
Fotokonkursam „Mans putns” šogad aprit jubileja,
kuru sagaidot, gatavojam īpašus pārsteigumus
muzeja
apmeklētājiem
un
fotokonkursa
dalībniekiem. Fotokonkursa izstādē šogad plānoti
īpaši papildinājumi – būs iespēja iepazīties ar
putnu fotografēšanas statistiku, novērtējot, kuras
putnu sugas ir biežāk, iemūžinātas fotoattēlos, bet,
kuras ir pavisam grūti „noķert kadrā”. Atgādināsim,
kāds ir morāles kodekss, lai, alkstot uzņemt
labāko kadru, neaizmirstu par putnu dzīves
neaizskaramību, kā arī tiks veidots īpašs
fotostūrītis, kurā izstādes apmeklētāji varēs
iemūžināt sevi kopā ar spārnotajiem draugiem skaistā ainā.

* 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 piedāvā apmeklētājiem
aplūkot priekšmetus no muzeja krājuma, kas ikdienā plašākai publikai nav pieejami.
9. aprīlī plkst. 12.00 un 13.30 - ”Aberatīvie putni un jaunumi muzeja krājumā”, ”Kvarcs un tā
paveidi”
Dalība ar muzeja ieejas biļeti.
28. aprīlī plkst. 18.30 Cikla „Dabas akadēmija” pasākums
„Cilvēkam pa pēdām”
Aktuālas dabaszinātņu tēmas, mūzika profesionālā izpildījumā, īpaša
iespēja satikties divām pasaulēm ekskluzīvā vietā – Dabas muzeja
ekspozīcijās.
Pasākuma viesi: zoologs Vilnis Skuja, Ainars Šablovskis (saksofons,
duduks), Ieva Šablovska (arfa).
Biļetes cena – 3,00 €

Katra mēneša pēdējā sestdiena – ĢIMENES DIENA
30. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 16.00 SEZONAS NOSLĒGUMA ģimenes diena
„Lidoņu, kustoņu un pavasara ziedu diena”

KONKURSI
Konkurss „Cielavas gudrības” 5. un 6. klašu
skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolēnu
interesi par dabaszinātnēm (bioloģiju un
ģeogrāfiju).
Trešās atlases spēle „Putni” – 2. aprīlī Latvijas
Dabas muzeja Zooloģijas ekspozīcijā 3. stāvā.
Vairāk informācijas par konkursa norisi –
diana.meiere@ldm.gov.
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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 (2.04., 9.04., 16.04.) plkst. 11.00 - 15.00.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €
Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

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.
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

