No 10. līdz 14. aprīlim
IZSTĀDE „ORHIDEJAS UN CITI EKSOTISKIE AUGI 2019”
Izstādē būs apskatāmi gan tropisko orhideju sugu pārstāvji, gan krāšņi selekcionēti hibrīdi
un kukaiņēdāji augi, plaši pārstāvēti tiks neparastie Tillandsia ģints augi no bromēliju
dzimtas, kas aug nevis podiņos, bet gan piestiprināti pie pamatnēm, un barības vielas
uzņem no gaisa.
Izstāde top sadarbībā ar Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociāciju.
No 17. aprīļa līdz 12. maijam
FOTOIZSTĀDE „MANS PUTNS 2019”
Fotokonkurss un izstāde „Mans putns 2019” ir īpašs notikums daudziem fotogrāfiem–
amatieriem un putnu mīļotājiem. Tā ir iespēja lepoties un plašākai publikai parādīt savus
labākos fotomirkļus un draudzīgā sacensībā pacīnīties par godalgotām vietām. Fotoizstādē
skatāmi labākie darbi un priekšmeti no muzeja putnu kolekcijām, kas ikdienā apmeklētājiem
nav pieejami. Konkursa laureātu apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 17. aprīlī.

13. aprīlī
KRĀJUMA KOLEKCIJU PREZENTĀCIJAS
Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Pavasara sēnes un to ceļš no meža līdz muzeja krājumam” –
materiāli no mikoloģiskā krājuma. Iespēja satikt Dabas muzeja mikoloģi Initu Dānieli.
Plkst. 12.30 un 14.00 tēma „Senie gliemji” – materiāli no paleontoloģiskā krājuma. Par šiem
150 miljonu gadu senajiem organismiem stāstīs Dabas muzeja vecākā paleontoloģe Ligita
Lukševiča.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
13. un 20. aprīlī
ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS
Tēma aprīlī – „Kā atnāk pavasaris?”
Nodarbības latviešu un krievu valodā par dabas tēmām kopā ar muzejpedagoģi Eleonoru
Zuimaču ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Nodarbības notiek no plkst.
11.00 līdz 15.00 6. stāvā ekspozīcijā – nodarbību telpā „Par Zemi, Sauli un mums”.
Uz nodarbībām jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.
Dalība ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 5,00 €.

27. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 16.00
ĢIMENES DIENA „GATAVOJIES VASARAI!”
Izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Dabas muzeja
speciālisti palīdzēs sagatavoties vasaras piedzīvojumiem brīvā dabā – atgādinās, no kuriem
kukaiņiem un citiem radījumiem vēlams uzmanīties, kā iespējamos kaitniekus atšķirt no
nekaitīgiem kustoņiem, kuri augi ir indīgi, kuras savvaļas ogas labāk neēst.
Dalība ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €.
Kasē uzrādot kādu no šīs sezonas ģimenes dienas grāmatiņām, jāiegādājas tikai muzeja
biļetes.

UZDEVUMU GRĀMATA „IEPAZĪSTI LATVIJAS DABAS MUZEJU”
Aicinām padarīt muzeja apmeklējumu aizraujošāku un uzzināt vēl vairāk par pārsteidzošām
dabas attīstības vēstures liecībām, kas skatāmas muzeja ekspozīcijās.
Muzeja autoru kolektīvs izdevis grāmatu ģimenēm ar bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem,
kas būs lielisks palīgs muzeja ekspozīciju apskatei. Grāmatā izziņas materiāls papildināts
ar dažāda veida uzdevumiem. Jaunākiem bērniem būs nepieciešama pieaugušo palīdzība,
bet bērni var darboties arī patstāvīgi.
Grāmatiņas no 3. aprīļa varēs iegādāties muzeja kasē. Tās pieejamas latviešu, krievu, angļu
un vācu valodā. Pērkot grāmatu, jaunie pētnieki saņems zīmuli, kas noderēs svarīgiem
pierakstiem. Plašāka informācija drīzumā būs pieejama muzeja mājaslapā.

Izdevums tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

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 18.00, sestdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00, 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

Muzeja darba laiks Lieldienās
18.04. 10.00–18.00
19.04. muzejs slēgts
20.04. 11.00–16.00
21.04. muzejs slēgts
22.04. muzejs slēgts

www.dabasmuzejs.gov.lv

