LATVIJAS DABAS MUZEJA JAUNUMI

SEPTEMBRIS 2015
IZSTĀDES
No 1. līdz 6. septembrim* izstāde „Lidoņi un cilpotāji”
Izstādes galvenais mērķis ir aicināt cilvēkus būt atbildīgiem un
rūpēties par saviem dzīvniekiem. Izstādi ar dekoratīvajiem augiem
nodrošina Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs. Izstādē bērniem
un pieaugušajiem, uzsākot jauno mācību gadu, varēs uzzināt, kā
rūpēties par dzīvniekiem, apskatīt lielus un mazus dekoratīvos
putnus, abiniekus un rāpuļus, kukaiņus un zirnekļus, milzu trušus un
pundurtrušus, mājas peles un pelēkās žurkas, Sibīrijas burunduku un
pat jenotu!

No 10. līdz 13. septembrim* dāliju izstāde
Izstāde top sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības
Dāliju audzētāju sekciju. Tajā būs aplūkojami dažādu šķirņu dāliju
ziedi, starp tām arī jaunas šķirnes.

No 16. līdz 20. septembrim* tradicionālās Sēņu dienas
Latvijas Dabas muzeja krājumu augustā papildināja unikāls
atradums - baltās cūktrifeles (Choiromyces meandiformis)
eksemplārs, kuru muzeja apmeklētāji varēs aplūkot izstādes
pirmajās dienās (16. un 17. septembrī). Kā ierasts, Dabas muzeja
speciālisti piedāvās arī aplūkot pašu spēkiem Latvijas savvaļā
ievāktās sēņu sugas. Izstāde katru rītu tiek atjaunota un papildināta.

No 19. augusta* fotoizstāde „Līgatnes dabas takas - toreiz un tagad”
Atzīmējot Līgatnes dabas taku 40.jubileju, šogad muzejā fotoizstāde,
kura sniegs ieskatu Līgatnes dabas taku vēsturē 40 gadu garumā.
Izstāde apskatāma Zooloģijas ekspozīcijā ar muzeja ieejas biļetēm.
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No 23. līdz 27. septembrim* izstāde „Orhidejas, kukaiņēdāji un citi
eksotiskie augi”
Orhideju izstādē, kas taps sadarbībā ar Latvijas Orhideju un
eksotisko augu draugu asociāciju būs aplūkojamas daudzveidīgas
tropiskās orhideju sugas, kā arī citi eksotiskie augi.

No 25. līdz 27. septembrim* izstāde „Vēlās vīnogas un vīni 2015”
Izstāde top sadarbībā ar Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrību.
Apmeklētāji varēs iepazīt audzētāju izlolotās ogas un izvēlēties
audzēšanai piemērotākās vīnogu šķirnes. Būs iespējams nogaršot
Latvijā darinātos vīnus.

* Izstādes norises laiks var mainīties! Informāciju lūdzam precizēt pa
tālr. 67356024 vai 67356025

PASĀKUMI
1. septembrī par godu mācību gada sākumam muzejs atvērts no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Šajā dienā aicinām pirmklasniekus kopā ar ģimeni apmeklēt pastāvīgās ekspozīcijas bez maksas.
Pirmklasniekiem ieeja muzeja pastāvīgajās ekspozīcijāsbez maksas līdz 6. septembrim.
1. septembrī visiem interesentiem būs pieejama nodarbība-darbnīca „Kas ir muzejs?”.
Zinību nedēļā (no 1. – 6. septembrim) muzejā būs iespēja risināt trasīti „Zelta rudens”.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
13. septembrī, atzīmējot Starptautisko Tēva dienu, īpašs pārsteigums būs tēviem, kas
apmeklēs muzeju kopā ar saviem bērniem!
Tēva dienu vairumā valstu svin jūnija trešajā svētdienā. Austrālijā, Beļģija, Zviedrijā, Spānijā un Jaunzēlandē Tēva
dienu svin citos mēnešos. Latvijā šos svētkus svin septembra otrajā svētdienā.

26. septembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 ģimenes diena „Sēņu valstībā”.
Ģimenes dienas notiek katra mēneša pēdējā sestdienā. Pasākuma apmeklētāji – pieaugušie kopā
ar bērniem –, apskatot muzeja ekspozīcijas un kopīgi darbojoties, papildinās savas zināšanas par
dažādām dabaszinātņu tēmām. Ieeja ar muzeja biļetēm.
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NODARBĪBAS
Izziņas istaba – ekspozīcija „Par Zemi,
Sauli un mums”
„Par Zemi, Sauli un mums” ir 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.
Piedāvājam izpētīt zemeslodi, augus un
dzīvniekus dažādās dabas zonās, kā arī
iepazīt tautas, kas mīt plašajā pasaulē.
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 (5.09., 12.09., 19.09.) plkst. 11.00; 12.00;
13.00; 14.00; 15.00. Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €.
!Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

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.
Audiogids latviešu valodā – 2,85 €
Audiogids krievu valodā – 5,69 €
Audiogids angļu valodā – 5,69 €
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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

