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OKTOBRIS – VIDES MĒNESIS 2015
IZSTĀDES
No 1. līdz 25. oktobrim vides mēnesis „Pārtika un vide”
Dabas muzeja tematiskā vides mēneša ietvaros būs iespēja apskatīt izstādi „Paēdis un vesels”
“Pasaules pārtikas problēmu risināšanā ir ļoti svarīgi, lai mēs visi sāktu vairāk domāt par to, ko
liekam uz šķīvjiem. Mums jāaptver saistība starp savu ēdienu un lauksaimniekiem, kas to ražo,
kā arī saistība starp šo ēdienu un zemi, ūdeņiem un klimatu, kas mūs uztur.” (Džonatans Folijs,
National Geographic Latvija, 05. 2014.)
Kā izvēlēties pārtiku gudri, nekaitējot sev un
apkārtējai videi? Kopā ar sadarbības
partneriem centīsimies sniegt atbildi izstādē,
piedāvājot ceļojošo foto stāstu „Pārtikas
neredzamā puse”, komentārus, kā arī
izglītojošas spēles un nodarbes bērniem.
Izstādes apskate ar muzeja ieejas biļeti.
Izstādē pieejamas bezmaksas ekskursijas.
Lūdzam pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni
67356051.
Vides mēneša ietvaros aicinām arī apmeklēt semināru „Pārtikas jautājumi vides kontekstā”,
ģimenes dienu „Vesels ēdis!”, kā arī pasākumu „Zaļo kokteiļu vakars muzejā”.
Vides mēnesi atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Sadarbības partneri: National Geographic Latvia, homo ecos, Ekodizaina kompetences
centrs, OnPlate, Vides Vēstis, Absolūts ēd, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.
No 28. oktobra līdz 1. novembrim* ķirbju izstāde
Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības
entuziastu klubu "Tomāts". Izstādē varēs aplūkot dažādu krāsu,
formu, lielumu ķirbju šķirnes, iegādāties ķirbjus, to sēklas un
izstrādājumus. Ikviens apmeklētājs aicināts konsultēties ar
speciālistiem jebkurā jautājumā par ķirbjiem, to audzēšanu un
pielietojumu.
* Izstādes norises laiks var mainīties! Informāciju lūdzam precizēt pa
tālr. 67356024 vai 67356025
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PASĀKUMI
Vides mēnesis

14. oktobrī no plkst. 15.00 līdz 18.00
Seminārs „Pārtikas jautājumi vides kontekstā”.
Seminārā Zemkopības ministrijas, Veselības ministrijas,
Rīgas domes Labklājības departamenta, biedrības „homo
ecos”, biedrības "Ekodizaina kompetences centrs" un citi
eksperti stāstīs par aktualitātēm veselīgas pārtikas politikas
ieviešanā, par bioloģiskās pārtikas nozīmi un pārtikas
lietošanas paradumiem Latvijā, kā arī ar to saistītajiem
vides jautājumiem . Būs iespēja uzzināt jaunāko pētījumu
rezultātus par tendencēm veselīgas pārtikas izvēles jomā
Latvijā un pasaulē. Dalība bez maksas.
Vides mēnesis

22. oktobrī no plkst. 18.00 līdz 19.00 pasākums „Zaļo kokteiļu vakars
muzejā”. Sarunas neformālā gaisotnē par zaļumiem, kas baudāmi dažādu krāsu kokteiļos,
veselīgo dzērienu pagatavošana un baudīšana.
Vides mēnesis

25. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 16.00
ģimenes diena „Vesels ēdis!”
Ģimenes diena šomēnes noslēgs Vides mēnesi
Dabas muzejā. Izstādē „Paēdis un vesels!” bērniem
būs iespēja sakārtot savu veselīgas maltītes šķīvi un
pārbaudīt zināšanas dažādu pārtikas produktu
atpazīšanā. Kopā ar vecākiem spēlējot spēli "Dzīves
cikls", veidosim priekšstatu par produktu "ceļu" no
izejvielu iegūšanas līdz pārstrādei. Dalība ar muzeja
ieejas biļeti.
Skolotāju diena
Īpašs pārsteigums sagaida skolotājus svētku dienā. Aicinām mūsu lieliskos sadarbības
partnerus – pedagogus ar ģimenēm apmeklēt muzeju bez maksas gan 3., gan 4. oktobrī.
Krājuma sestdienas
Katra mēneša otrajā sestdienā kādā no muzeja
ekspozīcijām speciālisti apmeklētājiem piedāvā
aplūkot priekšmetus no muzeja krājuma, kas ikdienā
plašākai publikai nav pieejami.
Krājuma demonstrēšana notiek plkst. 12.00,
13.30.
10. oktobrī – „Latvijas rāpuļi un abinieki”,
„Dinozauri un viņu laikabiedri”.
Dalība ar muzeja ieejas biļeti.
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No 24. oktobra līdz 1. novembrim, skolēnu rudens brīvdienās, uzdevumu trasīte
„Ragainais buciņš”. Dalība ar muzeja ieejas biļeti.

29. oktobrī plkst. 18.00 Pasākums „Ražas rika
rudenī” - pasākums, veltīts rudens tradīcijām un ražai.
Tajā tiks runāts par latviešu mitoloģijā apdziedāto
Jumja zīmi, tāpēc apmeklētāji tiek aicināti uz pasākumu
ņemt līdzi savus Jumjus, interesantākie tiks arī
apbalvoti. Mūsu viesis – Svētes maizes īpašnieks –
Jānis Dāvids, kurš stāstīs par sava uzņēmuma
bioloģisko produkciju.

KONKURSI
Konkurss „Cielavas gudrības” 5. un 6. klašu skolēniem, kura mērķis ir veicināt
skolēnu interesi par dabaszinātnēm (bioloģiju un ģeogrāfiju).
Pirmās atlases anketas iesūtīšana no 21. oktobra līdz 15. novembrim. Anketa drīzumā
būs pieejama Dabas muzeja mājas lapā. Pareizās atbildes jānosūta uz Dabas muzeju
K.Barona 4, Rīga, LV – 1050 (pasta zīmogs 15. novembris) vai uz e-pastu
ekskursijas@ldm.gov.lv.

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 (3.10., 10.10., 17.10.) 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.
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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.
Audiogids latviešu valodā – 2,85 €
Audiogids krievu valodā – 5,69 €
Audiogids angļu valodā – 5,69 €

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

