No 5. līdz 9. jūnijam
25 GADU JUBILEJAS IZSTĀDE „ĪRISI 2019”
Šogad izstādē, atzīmējot Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības (līdz 2012.gadam – biedrība
„Latvijas Gladiolu draugu klubs”) pastāvēšanas 25 gadu jubileju, audzētāji īpaši izcels tās
īrisu šķirnes, kas savulaik bija aktuālas un pieprasītas, un ar kurām aizsākās biedrības darbs.
Līdz ar biedrības jubileju tiks atzīmēts arī 25. sadarbības gads ar Latvijas Dabas muzeju.
Apmeklētājiem būs iespēja vērot, kādas izmaiņas skārušas īrisu selekciju Latvijā teju 30
gadu garumā, kādas raksturīgas pazīmes īrisu ziediem bijušas 90-ajos gados aktuālām
šķirnēm pretstatā mūsdienām. Lai arī sākotnēji audzētājiem pieejamas bija tikai ārzemju
šķirnes, līdz ar biedrības izveidošanu 1994.gadā aktivizējās darbs pie Latvijas īrisu
selekcijas, kas nu jau sasniegusi gandrīz 400 īrisu šķirņu. Izstādē būs eksponētas ap 200
dažādas īrisu šķirnes, no kurām teju puse būs Latvijas selekcija. Tieši Latvijā radītās šķirnes
ir krietni izturīgākas, jo ir daudz piemērotākas mūsu klimatiskajiem apstākļiem.
Izstādes laikā apmeklētājiem biedrības pārstāvji sniegs konsultācijas par īrisu šķirnēm,
audzēšanu, selekciju un šķirņu izvēli dārzam.
No 13. līdz 16. jūnijam
IZSTĀDE „PEONIJAS 2019”
Izstāde tiek veidota sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrību. Peoniju izstāde
ir viena no skaistākajām un gaidītākajām vasaras ziedu izstādēm, tajā būs eksponēti vairāk
nekā 200 šķirņu ziedi, kas pielāgoti augšanai un ziedēšanai Latvijas apstākļos.
27. un 28. jūnijā – LAIKA APSTĀKĻU DĒĻ IZSTĀDE ATCELTA
IZSTĀDE „ZEMENES 2019”
Izstāde tiek veidota sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrību. Izstādē zemeņu
audzētāji aicinās baudīt pārsteidzošu zemeņu dažādību, iepazīstinās ar vispopulārākajām
šķirnēm un izrādīs selekcijas jaunumus.

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 jūnijā
08.06. 11.00–16.00
09.06. muzejs slēgts/25 gadu jubilejas izstāde „Īrisi 2019” atvērta 10.00–17.00
22.06. 11.00–16.00
23.06. muzejs slēgts
24.06. muzejs slēgts

www.dabasmuzejs.gov.lv

