DABAS MUZEJĀ

OKTOBRIS 2016
IZSTĀDES
12. oktobris – 16. oktobris
ĶIRBIS JŪSU VESELĪBAI 2016
Jau tradicionāli oktobris paiet vislielākās ogas – ķirbja –
zīmē. Arī šogad ar ķirbjiem un ķirbjaugiem iepazīstinās,
konsultēs un lekcijas vadīs kompetentie Artūra Sildes
Dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts” biedri.

26. oktobris – 30. novembris
VIDES MĒNESIS DABAS MUZEJĀ
Vides mēnesis šogad veltīts klimata pārmaiņu tēmai.
Izstādē „Ārstēsim klimatu” stāstīsim par slimību, ar kuru
saslimusi planēta Zeme. Tev būs iespēja iejusties ārsta
lomā un izpētīt šo klimata pārmaiņu slimību – tās
simptomus, izraisītājus, profilaksi un ārstēšanu. Kā jau
īstam ārstam pieklājas, būs iespēja izrakstīt recepti ar
ieteikumiem, kas, Tavuprāt, visvairāk var palīdzēt.

PASĀKUMI
15. oktobris
KRĀJUMA SESTDIENA „SENIE UN MŪSDIENU GLIEMJI”
Apmeklētājiem reizi mēnesī tiek dota iespēja aplūkot kādu daļu
no bagātībām, kas glabājas Dabas muzeja krājumā. Šajā
sestdienā plkst. 12.00 un 13.30 no senajiem gliemjiem varēs
iepazīt jūras kuģīti (Nautilus) un viņa izmirušo radinieku
amonītu. Bet plkst. 12.30 un 14.00 uzskates materiāli un stāsts
būs par mūsdienu gliemjiem, kas Latvijas faunā ienākuši cilvēku
darbības rezultātā.

26. oktobris – 30. oktobris
TRASĪTE ĢIMENĒM „RAGAINAIS BUCIŅŠ”
Oktobra brīvlaika trasītē būs iespēja iepazīt dažādus
pasaules ragaiņus. Kur dažādiem dzīvniekiem var
atrasties ragi un kam tie var būt noderīgi? To visu varēs
uzzināt, izpētot muzeja ekspozīcijas.

DABAS MUZEJĀ

OKTOBRIS 2016
29. oktobris
ĢIMENES DIENA „IEPAZĪSIM BŪVAKMEŅUS"
Katra mēneša pēdējā sestdiena ir veltīta jaukam ģimeņu
pasākumam - Ģimenes dienai.
Šī mēneša tēma - būvakmeņi. Varēs mācīties smilts un grants
sijāšanas metodi, iepazīt būvmateriālus, kurus izmanto ēku
celtniecībā un apdarē, veikt laukakmeņu šķirošanu pēc dažādiem
iežu tipiem. Katrs varēs uzcelt savas sapņu mājas modelīti no
Latvijas būvakmeņiem!
Apmeklējuma laiks ir no 11.00 līdz 16.00, ar muzeja ieejas
biļetēm. Ikviens ir aicināts piedalīties un iepriekš nav jāpiesakās.

NODARBĪBAS
1., 8., 15. oktobris
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 no plkst. 11.00 līdz 15.00. Nodarbība ilgst 1 – 1,5h.
Aicinām pieteikties un vēlamo laiku saskaņot iepriekš pa tālr.: 67356051
vai 67356039.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €

24. oktobris – 28. oktobris (no plkst. 9.00 līdz 15.00)
NODARBĪBU CIKLS „RĪTA CĒLIENS MUZEJĀ”
Iespēja 3. - 4. klašu skolēniem saturīgi pavadīt rudens brīvlaiku Dabas
muzejā, iepazīstot dabu un piedaloties radošajās darbnīcās. Katru dienu
tiks apskatītas ar dabaszinātnēm saistītas tēmas, kā arī iepazīts muzejs.
Valoda: latviešu.
Cena: 56,92 (visai nedēļai).
Pieteikšanās: Tālr. 67356051 (no 5. oktobra, darba dienās 9.00 – 17.30).
Papildus iespējams vienoties par pusdienām.
Pieteikumus pieņemam uz visu nedēļu, papildus informācija
vecākiem un pieteikšanās pa tālruni 67356051.
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KONKURSI
No 17. oktobra
KONKURSA „CIELAVAS GUDRĪBAS” 10. JUBILEJAS SEZONA
Aicinām 5. - 6. klašu skolēnus piedalīties konkursā par dabu „Cielavas gudrības”. Šajā sezonā atlases spēlē tiks apskatītas
dažādu dzīvnieku un augu dzīves vides – “Zeme”, “Gaiss” un
“Ūdens”. Pirmā atlases anketa par tēmu “Zeme” jau no 17. oktobra!
Sīkāka informācija būs pieejama mūsu mājas lapā
www.dabasmuzejs.gov.lv.

Līdz 25. oktobrim
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.

SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ MUZEJS
SVEICAM SKOLOTĀJU DIENĀ!
Skolotājiem ar ģimeni 1. un 2. oktobrī
muzeja apmeklējums bez maksas un
mazs pārsteigums!

ATVĒRTS KATRU DIENU!
Skolēniem par godu Dabas muzejs skolēnu
rudens brīvlaikā strādās bez brīvdienām.
Tas nozīmē, ka muzejs būs atvērts arī
pirmdien un otrdien (24. un 25. oktobrī).
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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

