IZSTĀDES
10.–31. maijs
FOTOIZSTĀDE „MANS PUTNS 2017”
Fotokonkurss „Mans putns” ir viena no iemīļotākajām muzeja
aktivitātēm. Konkursa mērķis ir veicināt interesi par putniem un
mudināt cilvēkus ieskatīties dabā, saprast un mīlēt to.
Izstādē aplūkojami konkursa žūrijas izvēlētie darbi.

7. – 11. jūnijs
IZSTĀDE „ĪRISI – DĀRZU ROTA JŪNIJĀ’’
Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu
biedrību. Izstādē būs apskatāmas ap 200 Latvijas apstākļiem
piemērotākās augsto bārdaino īrisu šķirnes un hibrīdi.
Aplūkojami būs gan Latvijā, gan ārzemēs selekcionēti īrisi, kas
pārsteidz ar savu košumu un dažādību.
Izstādes laikā īrisu selekcionāri un kolekcionāri – sniegs
atbildes uz apmeklētāju jautājumiem par īrisu šķirnēm,
audzēšanu, selekciju un piemērotāko šķirņu izvēli savam
dārzam.

15. – 18. jūnijs
PEONIJU IZSTĀDE
Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un
biškopības biedrību. Tajā būs iespēja apbrīnot un novērtēt
ziedus no dažādiem Latvijas novadiem, un iepazīt
selekcionētas šķirnes, kas piemērotas augšanai Latvijas
apstākļos.
Izstādes laikā profesionāļi sniegs konsultācijas par peoniju
šķirnēm, audzēšanu, kopšanu un piemērotāko šķirņu izvēli.

PASĀKUMI
22.jūnijs
VALSTS ASINSDONORU CENTRA IZBRAUKUMS
22.jūnijā Dabas muzeja telpās norisināsies Valsts asinsdonoru
centra izbraukums. Laikā no 10.00 līdz 14.00 būs iespējams
ziedot asinis neierastā vidē. Muzeja speciālisti un Valsts
asinsdonoru centrs ir sarūpējuši nelielus īpašus pārsteigumus
Līgo noskaņās visiem donoriem!
Atsevišķa ieejas biļete nav nepieciešama

NODARBĪBAS
3., 10., 17. jūnijs
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 no plkst. 11.00 līdz 15.00. Nodarbība ilgst
1 – 1,5h. Aicinām pieteikties un vēlamo laiku saskaņot
iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 5,00 €

KONKURSI
AKVAREĻU KONKURSS SKOLĒNIEM „EIROPAS ZUŠA
CEĻOJUMS"
Lai rosinātu skolēnu interesi par Latvijas gada dzīvnieku 2017 –
zuti –, izsludinām akvareļu konkursu „Eiropas zuša ceļojums”.
Konkursā aicinām piedalīties 4.–6. klašu skolēnus!
Sīkāka
informācija
Dabas
muzeja
mājas
www.dabasmuzejs.gov.lv vai pa tālr. 67356058.

lapā

PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
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.
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 JŪNIJĀ

03.06. 11.00–16.00
04.06. muzejs slēgts
22.06. 10.00–16.00
23.06. muzejs slēgts
24.06. muzejs slēgts
www.dabasmuzejs.gov.lv

