DABAS MUZEJĀ

SEPTEMBRIS 2016
IZSTĀDES
8. septembris – 11. septembris
DĀLIJU SALŪTS 2016
Jau tradicionāli septembra sākumā apmeklētājiem ir
iespēja baudīt krāšņu dāliju salūtu. Izstādē vienkopus
varēs apskatīt vairāk nekā 400 dažādu krāsu, formu
un lieluma dāliju šķirņu.

14. septembris – 18. septembris
SĒŅU DIENAS 2016
Sēņu dienas Dabas muzejā jau ir kļuvušas par
tradīciju. Izstādes daudzveidīgie „dalībnieki” tiks ievākti
no Rīgas, Ogres un citiem galvaspilsētai tuviem
rajoniem. Aplūkojamo sēņu klāsts tiks atjaunots un
papildināts katru rītu.

16. septembris – 17. septembris
LATVIJAS VĪNOGAS UN VĪNDARĪBA 2016
Vīnogas, kas audzētas gan pie sienas, gan atklātā
laukā, dārzā un siltumnīcā sastapsies Dabas muzejā.
Izstādē būs apskatāmi vairāk nekā 100 vīnogu paraugu,
kā arī vērtējami Latvijas augļu vīni.

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

DABAS MUZEJĀ

SEPTEMBRIS 2016
PASĀKUMI
1. septembris – 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.
Pirmklasniekiem īpašas atlaides muzeja
apmeklējumam!

24. septembris
ĢIMENES DIENA „IESIM SĒŅOT!"
Katra mēneša pēdējā sestdiena ir veltīta jaukam ģimeņu
pasākumam - Ģimenes dienai. Vispiemērotākā auditorija
ir ģimenes ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem.
Katru mēnesi ģimenes dienas tiek veltītas atšķirīgam
tematam. Šī mēneša tēma - sēnes.
Apmeklējuma laiks ir no 11.00 līdz 16.00, ar muzeja
ieejas biļetēm. Ikviens ir aicināts piedalīties un iepriekš
nav jāpiesakās.

NODARBĪBAS
3., 10., 17. septembris
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 katra mēneša 1., 2., un 3. sestdienā plkst.
11.00 - 15.00. Nodarbība ilgst 1 – 1,5h. Nodarbībām aicinām
pieteikties un vēlamo laiku saskaņot iepriekš pa tālr.: 67356051
vai 67356039.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €
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SEPTEMBRIS 2016
JAUNUMS SKOLĀM!

JAUNUMS ĢIMENĒM!

Nodarbību cikls sākumskolu skolēniem
„Iepazīsti Latvijas dabu!” – par zvēriem,
putniem, kukaiņiem un augiem. Cikla
nodarbības – oktobrī, decembrī, februārī un
aprīlī. Pieteikšanās – līdz 1.oktobrim pa
tālruni 67356051.

Sākoties jaunajai dzimšanas dienu svinību
sezonai muzejā, piedāvājam iegādāties
jubilāram dāvanu - pētnieka komplektu
"Zvēru pēdas". Sīkāka informācija un
pieteikšanās - pa tālruni 67356051.

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

