NOVEMBRIS 2016
IZSTĀDES
Līdz 30. novembrim
VIDES MĒNESIS UN IZSTĀDE „ĀRSTĒSIM KLIMATU!’’
Vides mēnesis Dabas muzejā šogad veltīts klimata pārmaiņu
tēmai. Izstādes apmeklētāji varēs iejusties ārsta lomā un
palūkoties uz klimata pārmaiņām kā uz slimību, kas
piemeklējusi Zemeslodi. Būs iespēja apkārtējā vidē meklēt šīs
slimības simptomus, noteikt izraisītājus. Varēs pārdomāt
profilakses un ārstēšanas iespējas, kā arī izrakstīt recepti ar
ieteikumiem vides veselības uzlabošanai.

PASĀKUMI
3. novembris
KINO VAKARS
Dokumentālās filmas „Pirms plūdiem” (Before the Flood, 2016)
seanss 2. stāva izstāžu zālē. Visiem interesentiem būs iespēja
ne tikai noskatīties filmu par klimata pārmaiņām, bet arī dzirdēt
Dabas muzeja speciālistu komentārus par šo tēmu.
Sākums plkst. 17.30
Ieeja – bez maksas

12. novembris
KRĀJUMA SESTDIENA
Apmeklētājiem reizi mēnesī tiek dota iespēja aplūkot kādu daļu
no bagātībām, kas glabājas Dabas muzeja krājumā un ikdienā
apmeklētājiem nav pieejamas. 12. novembrī plkst. 12.00 un
13.30 tiks demonstrēti raksturīgākie eksemplāri no fosilo zivju
kolekcijām, savukārt plkst. 12.30 un 14.00 tiks demonstrēti
bruņrupuču izbāžņi un bruņas no muzeja rāpuļu kolekcijas.
Ieeja ar muzeja biļetēm
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19. novembris
Pasākums ģimenēm ar bērniem „ĀPŠA STĀSTIŅI”
Laikā no 12.00 līdz 14.00 mājīgā atmosfērā, sēžot uz paklājiem,
būs iespēja klausīties āpšu stāstu lasījumā, skatīties filmiņu par
āpša dzīvi Latvijas mežā, aplūkot āpsi tuvplānā un izkustēties
īsteni āpsiskos veidos.
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,85 €

24. novembris
VIDES VAKARS
Vides mēneša ietvaros, plkst. 16.00 ģeoloģijas zinātņu doktors
Māris Krievāns (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte)
stāstīs par klimata pārmaiņām Zemes vēsturē, to cēloņiem un
izpētes metodēm.
Priekšlasījuma noslēgumā sekos atskats uz ģeologu šovasar
veiktajiem pētījumiem Grenlandē.
Ieeja – 1,42 €

26. novembris
ĢIMENES DIENA „ARĪ TU ESI ATBILDĪGS!"
Tematisks pasākums, ko reizi mēnesī sagatavo un
apmeklētājiem piedāvā Dabas muzeja speciālisti. Ģimenes
diena satura un aktivitāšu ziņā īpaši piemērota ģimenēm ar
bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem, tomēr laipni aicināti ir visi
interesenti.
Novembrī pasākums notiks izstādē "Ārstēsim klimatu!", veicot
uzdevumus, spēlējot spēles par klimata pārmaiņām un
darbojoties radošajā darbnīcā.
Ieeja ar muzeja biļetēm
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NODARBĪBAS
5., 12., 19. novembris
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 €

KONKURSI
No 17. oktobra
KONKURSA „CIELAVAS GUDRĪBAS” 10. 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” jāiesniedz līdz
16. novembrim! Sīkāka informācija būs pieejama mūsu mājas
lapā www.dabasmuzejs.gov.lv.
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PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
Biļešu cenas pastāvīgo ekspozīciju apmeklējumam:
Pieaugušajiem – 2,13 €
Pensionāriem*, studentiem* – 1,14 €
Skolēniem – 0,71 €
*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

IZMAIŅAS MUZEJA DARBA LAIKĀ NOVEMBRĪ
17.11. 10.00– 18.00
18.11. – muzejs slēgts
www.dabasmuzejs.gov.lv

