No 17. aprīļa līdz 11. maijam
IZSTĀDE „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. Izstādē skatāmi fotokonkursa labākie darbi un priekšmeti no muzeja
putnu kolekcijām, kas ikdienā apmeklētājiem nav pieejami.
No 22. līdz 26. maijam
IZSTĀDE „KAKTUSI UN CITI SUKULENTI 2019”
Izstāde arī šogad priecēs ar plašu kaktusu un citi sukulentu sugu daudzveidību. Izstādes
laikā būs iespējams saņemt speciālistu konsultācijas kaktusu un citu sukulentu audzēšanā.
Izstāde top sadarbībā ar Latvijas Kaktusu un citu sukulentu audzētāju biedrību.

No 8. līdz 10. maijam
ATVĒRTO DURVJU DIENAS LATVIJAS DABAS MUZEJĀ
Atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15. gadadienu, Atvērto durvju dienās
pastāstīsim, kā muzejs mainījies šo gadu laikā.
No 8. līdz 10. maijam muzeja darba laikā 1. stāva izstāžu zālē demonstrēsim
muzeja kolektīva veidotās filmas:
1. Animācijas filmiņa „Klimata pārmaiņas”
2. Animācijas filmiņa „Ūdens resursi Latvijā”
3. Animācijas filmiņa „Ūdens piesārņojuma avoti”
4. Animācijas filmiņa „Risinājumi ilgtspējīgai ūdens resursu izmantošanai”
5. Animācijas filmiņa „Laika vilciens”
6. Dokumentālā filma „Latvijas dabas bagātības” ar muzeja speciālistu komentāriem
7. Dokumentālā filma „Viens gads āpša dzīvē”
Filmas iespējams skatīties bez maksas un iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Aicinām pieteikties un apmeklēt muzeja speciālistu veidotās izbraukuma nodarbības, kas
parasti pieejamas tikai, kad muzejs dodas izbraukumos.

8. maijā
Plkst. 11.00 nodarbība „CITES” (skolēniem)
Plkst. 13.00 nodarbība „Skudru pūznis” (skolēniem)
Plkst. 15.00 nodarbība „CITES” (atvērtā nodarbība, aicināti visi interesenti)
9. maijā
Plkst. 11.00 nodarbība „Minerāli” (skolēniem)
Plkst. 13.00 nodarbība „Ķērpis - divi vienā” (skolēniem)
Plkst. 15.00 nodarbība „Ķērpis - divi vienā” (atvērtā nodarbība, aicināti visi interesenti)
10. maijā
Plkst. 11.00 nodarbība „CITES” (skolēniem)
Plkst. 13.00 nodarbība „Kurmītis kvēps un viņa kaimiņi” (skolēniem)
Plkst. 15.00 nodarbība „Sēņu valsts daudzveidība” (atvērtā nodarbība, aicināti visi
interesenti)
Bezmaksas muzeja apmeklējumam un/vai nodarbībai iespējams pieteikties rakstot e-pastu
info@ldm.gov.lv.
11. maijā
KRĀJUMA KOLEKCIJU PREZENTĀCIJAS
Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Latvijas sienāži un siseņi” – materiāli no entomoloģiskā
krājuma. Iespēja dzirdēt Latvijas Dabas muzeja entomologa Uģa Piterāna stāstījumu.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
18. maijā
STARPTAUTISKĀ MUZEJU DIENA
Svinot lielākos muzeju svētkus, piedāvājam apmeklēt muzeja pastāvīgās ekspozīcijas bez
maksas. Muzejs atvērts no plkst. 11.00 līdz 17.00.
18. maijā no plkst. 19.00 līdz 01.00
STARPTAUTISKĀ MUZEJU NAKTS 2019 „DABAS VAIROGI”
Apskatei būs atvērta daļa no muzeja ekspozīcijām un meža sajūtu zāle, kurā varēs uzzināt,
kādi aizsardzības „mehānismi” darbojas dzīvnieku un augu pasaulē.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētāju plūsma tiks regulēta un pēdējie apmeklētāji tiks ielaisti
plkst. 00.30.
Muzeju nakts pasākumā ieeja bez maksas, plašāka informācija par programmu būs
pieejama muzeja tīmekļa vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv.

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 var iegādāties muzeja kasē muzeja darba laikā. Tās pieejamas latviešu, krievu,
angļu vai vācu valodā. Pērkot grāmatu, jaunie pētnieki saņems zīmuli, kas noderēs svarīgiem
pierakstiem.
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.
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

Izmaiņas muzeja darba laikā maijā
01.05. muzejs slēgts
03.05. 10.00–16.00
04.05. muzejs slēgts
11.05. 11.00–16.00
12.05. muzejs slēgts

www.dabasmuzejs.gov.lv

