Izstāde „Dālijas 2019”
No 5. līdz 8. septembrim
Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības Dāliju sekcijas organizētajā izstādē būs
akcentētas latviešu selekcionāru veidotās dāliju šķirnes. Izstādes organizatori kopumā
sola eksponēt ap 300 dāliju šķirnes.
Izstāde „Sēņu dienas 2019”
No 11. līdz 15. septembrim
Kā jau ierasts, arī šogad Latvijas Dabas muzejā varēs aplūkot Latvijā sastopamo sēņu
daudzveidību ikgadējā izstādē „Sēņu dienas”. Lai nodrošinātu daudzveidīgu materiālu,
muzeja speciālisti katru rītu dodas mežā un nodrošina jaunu sēņu pievedumu.
Izstādes laikā iespējams konsultēties ar muzeja mikologiem.
Izstāde „Ārstniecības augi, garšaugi un dažādi netradicionālie dārzeņi”
No 19. līdz 21. septembrim
Izstādē apmeklētājiem būs iespēja aplūkot Latvijā audzētos garšaugus, pākšaugus, kā
arī dažādas pārtikas kultūras, kuru audzēšana mūsu valstī aizsākta salīdzinoši nesen
– kopā ap 150 šķirnes. Izstāde top sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu
klubu „Tomāts”, un tā būs interesanta gan piemājas dārzu īpašniekiem un veselīga
dzīvesveida piekritējiem, gan pavārmākslas profesionāļiem un entuziastiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka laika apstākļu dēļ izstāžu grafiks var mainīties!

ZINĪBU DIENA
Sveicam skolēnus, vecākus un skolotājus Zinību dienā, novēlam labas sekmes, daudz
jaunu iespaidu un vērtīgas zināšanas!
1. septembrī, dāvinām bezmaksas ieeju pirmklasniekam un viņa ģimenei.
2. septembrī, dāvinām bezmaksas ieeju pirmklasniekam un viņa ģimenei, aicinām
darboties kopā ar muzeja pedagogiem.
No 3. līdz 8. septembrim dāvinām bezmaksas ieeju pirmklasniekam.
Informējam, ka Dabas muzejs būs atvērts arī pirmdien, 2. septembrī, un otrdien,
3.septembrī! Šajās dienās apmeklētājus gaidīsim no plkst. 10.00 līdz 17.00.
No 1. līdz 8. septembrim
Uzdevumu trasīte „Zinātkārais lapsēns"
Tematiskā uzdevumu grāmatiņa „Zinātkārais lapsēns" palīdzēs noskaņoties jaunajam
mācību gadam, jo rosinās rakstīt un skaitīt, vērot un atrast atbildes uz dažādiem
jautājumiem. Šī aktivitāte būs piemērota ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem.
Uzdevumu grāmatiņas latviešu vai krievu valodā iespējams saņemt vestibilā.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
28. septembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00
ĢIMENES DIENA „SĒNES VISOS GADALAIKOS"
Ģimenes diena ir tematisks pasākums, ko reizi mēnesī sagatavo un apmeklētājiem
piedāvā Dabas muzeja speciālisti. Tas satura un aktivitāšu ziņā īpaši piemērots
ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem, tomēr laipni aicināti ir visi
interesenti.
Šomēnes Dabas muzeja speciālisti stāstīs par Latvijā labi pazīstamām un maz
zināmām sēnēm.
Dalība pasākumā – ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €.

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, septembrī piedāvājam izmantot muzeja audiogidu bezmaksas un
iegādāties uzdevumu grāmatiņu „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju” ar 30% atlaidi.
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
IZMAIŅAS MUZEJA DARBA LAIKĀ SEPTEMBRĪ
02.09. 10.00–17.00
03.09. 10.00–17.00

www.dabasmuzejs.gov.lv

