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IZSTĀDES
23. aprīlis – 8. maijs
FOTOIZSTĀDE „MANS PUTNS 2016”
Fotokonkursam „Mans putns” šogad apritēja 15. gadu jubileja,
tāpēc ir sagatavoti īpaši pārsteigumi muzeja apmeklētājiem un
fotokonkursa dalībniekiem. Fotokonkursa izstādē šogad īpaši
papildinājumi – iespēja iepazīties ar putnu fotografēšanas
statistiku, uzzināt, 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 ir izveidots īpašs fotostūrītis, kurā izstādes apmeklētāji var
iemūžināt sevi kopā ar spārnotajiem draugiem skaistā ainā.

Foto: V. Ivanovs

11. maijs – 14. maijs
PAVASARA ZIEDU IZSTĀDE
Ar pavasara ziedu izstādi Dabas muzejā
jau tradicionāli tiks atklāta vasaras izstāžu
sezona. Tā pulcēs lielākos kolekcionārus
un selekcionārus no Latvijas, varēs
apskatīt līdz pat 400 ziedu šķirnēm.

18. maijs
GRĪŅU DABAS REZERVĀTAM VELTĪTA
FOTOIZSTĀDE „CAUR UGUNI UN ŪDENI”
Grīņu dabas rezervātam šogad aprit 80 gadi. Dabas
aizsardzības pārvalde maija vidū Latvijas Dabas muzejā
atklās fotoizstādi, kurā senas un mūsdienu fotogrāfijas
ļaus plašai sabiedrībai ielūkoties maz zināma, taču unikāla
Latvijas nostūra vēsturē, dabas bagātībās, kā arī
atcerēties Grīņiem nozīmīgas personības. Fotostāstu
veidos vēsturisku dokumentu attēli, personīgo arhīvu
fotogrāfijas, fotogrāfa Pētera Jaunzema 20.gs. 80. gados
Grīņos radītās fotogrāfijas, arī dabas pētnieku uzņemtās
reto augu un dzīvotņu bildes un to apraksti.
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PASĀKUMI
7. - 14. maijs
TRASĪTE ĢIMENĒM „KUR IR MANA MAMMA?”
Dabas muzejs piedāvā Māmiņdienai un Ģimenes dienai veltītu
uzdevumu trasīti - izzinošu aktivitāti ģimenēm ar pirmskolas un
sākumskolas vecuma bērniem.
Atnākot uz muzeju, saņemsiet speciālu uzdevumu grāmatiņu,
kuru aizpildīt kopā ar ģimeni. Kopīgi izstaigājot muzeja
ekspozīcijas, meklēsiet atbildes uz jautājumiem un
noskaidrosiet daudz interesanta par zīdītāju, putnu, kukaiņu un
citu dzīvo radību mazuļiem, kā arī varēsiet palīdzēt tiem atrast
savas mammas!

14. maijs
KRĀJUMU SESTDIENA
Katra mēneša otrajā sestdienā kādā no muzeja ekspozīcijām
speciālisti piedāvā apmeklētājiem aplūkot priekšmetus no
muzeja krājuma, kas ikdienā plašākai publikai nav pieejami.
Šajā sestdienā muzeja apmeklētājiem 12.00 un 13.30 būs
iespēja apskatīt kukaiņus un sadzirdēt to radītās skaņas. Bet
12.30 un 14.00 varēs iepazīties ar herbārija tapšanas gaitu no
ziedoša pavasara auga līdz tā nonākšanai muzeja krājumā.
Dalība ar muzeja ieejas biļeti.

18. maijs
STARPTAUTISKĀ MUZEJU DIENA
Atzīmējot Starptautisko Muzeju dienu, piedāvājam
apmeklēt visas muzeja ekspozīcijas bez maksas.
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21. maijs (plkst.19.00 – 1.00)
STARPTAUTISKĀ MUZEJU NAKTS
Dabas muzeja tēma „Putni pie durvīm neklauvē”.
Izstāžu zālē sekosim līdzi putniem migrācijas ceļu kartē un
uzzināsim, kuri putni no Latvijas migrē uz Āziju, Āfriku,
Dienvideiropu un kuri atceļo pie mums uz Latviju. Piedaloties
aktivitātēs, būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par putnu
migrāciju un mēģināt atpazīt dažādu putnu balsis.
Muzeju naktī apskatei būs atvērta daļa no muzeja ekspozīcijām.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētāju plūsma tiks regulēta un
pēdējie apmeklētāji tiks ielaisti plkst. 00.30. Ieeja bez maksas.

NODARBĪBAS
7., 14., 21. MAIJS
IZZIŅAS ISTABA – EKSPOZĪCIJA
„PAR ZEMI, SAULI UN MUMS”
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 (7.05.,
14.05., 21.05.) 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.
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
IZMAIŅAS MUZEJA DARBA LAIKĀ MAIJĀ:
4. maijs – muzejs slēgts
7. maijs – 11.00 – 16.00
8. maijs – muzejs slēgts
14. maijs – 11.00 – 16.00
15. maijs – muzejs slēgts
www.dabasmuzejs.gov.lv
www.facebook.com/Latvijasdabasmuzejs

