IZSTĀDES

1.–31. augusts
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.

16. –20. augusts
GLADIOLU IZSTĀDE
Mazais gladiolas bumbuļsīpoliņš vasaras beigās kļūst par
karaliski cēlu puķi un izsens ir kā vēstnesis pirmajām rudens
dienām. Regulāri noņemot vecos ziedus, gladiolas savu
krāšņumu saglabā ļoti ilgi. Šogad Latvijas Gladiolu un īrisu
biedrības selekcionāri un kolekcionāri muzeja apmeklētājiem
sniegs iespēju aplūkot vairāk nekā 150 dažādu gladiolu šķirņu.

23. –27. augusts
IZSTĀDE „TOMĀTU 20. PARĀDE”
Izstāde top sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu
klubu „Tomāts”. Tajā piedalīsies kluba kolekcionāri no visas
Latvijas, apmeklētāju vērtējumam piedāvājot vairākus simtus
tomātu, paprikas un aso piparu šķirņu. Izstādes dienās būs iespēja
konsultēties ar profesionāļiem – ievērojamākajiem tomātu
audzētājiem Latvijā – , kā arī iegādāties sēklas.

KONKURSI
Līdz 31. augustam
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 lapā
www.dabasmuzejs.gov.lv vai pa tālr. 67356058.

SVARĪGĀKAIS PAR GADA DZĪVNIEKU 2017
GADA DZĪVNIEKS 2017 – ZUTIS (ANGUILLA ANGUILLA)
IR VIENA NO NEPARASTĀKAJĀM ZIVJU SUGĀM LATVIJĀ,
IERAKSTĪTA STARPTAUTISKĀS DABAS UN DABAS RESURSU
AIZSARDZĪBAS SAVIENĪBAS SARKANAJĀ GRĀMATĀ UN IR VIENĪGĀ VIETĒJĀ ZIVJU SUGA, KAS
NĀRSTOT DODAS UZ VAIRĀK NEKĀ 5000 KILOMETRU TĀLO SARGASU JŪRU ATLANTIJAS
OKEĀNĀ.
Zušu nārstošanas paradumi ilgstoši bija neskaidri un tika atklāti tikai 20.gs. sākumā, kad dāņu biologs
Johannes Šmits (Johannes Schmidt) Sargasu jūrā Atlantijas okeānā atrada Eiropas zušu kāpurus, bet
pie Eiropas krastiem – jau paaugušos jeb stikla zušus. Kopš tā laika ir zināms, ka no Eiropas visi zuši
nārstot migrē uz aptuveni 5000 kilometrus tālo Sargasu jūru, kur pēc nārsta iet bojā. Vēl nepieauguši
zuši atgriežas Eiropā, izmantojot Golfa straumi, un galamērķi sasniedz tikai pēc aptuveni trīs gadus
ilga ceļojuma.
Diemžēl zušiem draud iznīcība – šobrīd atlicis tikai aptuveni 1% no kādreizējās Eiropas zušu
populācijas. Katru gadu Eiropas krastus sasniegušo stikla zušu skaits samazinās. Sakarā ar zušu
krājumu kritisko stāvokli, Eiropas Savienībā un arī Latvijā kopš 2009. gada ir pieņemts Nacionālais
Zušu krājumu pārvaldības plāns, kas paredz stikla zušu un zušu mazuļu ielaišanu ūdenstilpēs, kas
savienotas ar jūru.

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.
CLUB ONE kartes īpašnieki saņem 20% atlaidi muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu
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

