DABAS MUZEJĀ

AUGUSTS 2016
IZSTĀDES

17. augusts – 21. augusts
GLADIOLAS 2016
Augusta vidū Latvijas Dabas muzejā uzziedēs ap 150
gladiolu šķirņu. Krāšņos ziedus muzeja apmeklētāju
priekam gādās aktīvākie Latvijas Gladiolu un īrisu
biedrības selekcionāri un audzētāji.

24. augusts – 28. augusts
TOMĀTU UN VESELĪBAS AUGU PARĀDE 2016
No tautā iecienītām un zināmām līdz neparastām un
Dabas muzejā neredzētām tomātu šķirnēm – tieši tik
krāsaina un bagāta solās būt A. Sildes Dārzkopības
entuziastu kluba „Tomāts” veidotā izstāde pie mums,
Dabas muzejā.

PASĀKUMS

31. augusts – 4. septembris
TRASĪTE ĢIMENĒM „ZIŅKĀRĪGAIS LAPSĒNS”
Trasīte aicina jaunākā skolas vecuma bērnus kopā ar
ģimeni noskaņoties jaunajam mācību gadam. Būs
jāmeklē, jākrāso un jāskaita, kā arī jāsāk mācīties vai
jāatceras alfabēts.

DABAS MUZEJĀ

AUGUSTS 2016
KONKURSS
Līdz oktobra beigām
FOTOKONKURSS „KĀRTĪGAIS NAMATĒVS ĀPSIS”
Dabas vebkameru lapa Looduskalender.ee un gada dzīvnieka
padome Igaunijā izsludina iepriekš nepublicētu āpšu fotogrāfiju
konkursu. Konkursā var iesniegt fotogrāfijas ar āpšiem vai arī āpšu
darbības atstātām pēdām. Ir svarīgi klāt pievienot stāstu par
fotogrāfijā redzamo gadījumu!
Sīkāka informācija: www.dabasmuzejs.gov.lv vai zvanot pa tālruni
67356058.

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
www.facebook.com/Latvijasdabasmuzejs

