Izstāde „Rozes 2019”
3.–7.07.2019.

Katru gadu jūlijā Dabas muzeju pārņem valdzinošā rožu smarža. Savā daudzveidībā
rozes ir nepārspējamas, tāpēc dārzam un raksturam atbilstošu šķirni izvēlēties nereti ir
ļoti grūti. Izstādes bagātīgā eksponātu daudzveidība un zinošie stādaudzētavas
„Latroze” dārzkopji palīdzēs atrast sev tīkamāko un audzēšanas apstākļiem
atbilstošāko rožu šķirni.
Izstāde rīkota sadarbībā ar SIA „Latroze”.
Izstāde „Lilijas 2019”
10.– 14.07.2019.

Dārzkopības entuziasti un liliju apbrīnotāji aicināti apmeklēt Latvijas Dabas muzeju, kur
vairāk nekā 25 gadu katru vasaru tiek rīkota šo karalisko ziedu izstāde. Liliju
daudzveidība ir tik liela, ka katrs interesents var atrast savam dārzam piemērotākās
šķirnes gan augu augstuma, gan krāsu, gan ziedēšanas laika ziņā. Pateicoties dažādu
šķirņu atšķirīgajiem ziedēšanas periodiem, priecāties par liliju krāšņumu iespējams
visas vasaras garumā.
Izstāde rīkota sadarbībā ar Liliju audzētāju biedrību „Lilium Balticum”.
Lūdzam ņemt vērā, ka laika apstākļu dēļ izstāžu grafiks var mainīties!

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.
PAZIŅOJUMI
Informējam, ka ekspozīcijā „Mineraloģija" notiek satura papildināšanas darbi un sadaļa
„Luminiscence" būs slēgta.

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

