LATVIJAS DABAS MUZEJA JAUNUMI

NOVEMBRIS 2015
IZSTĀDES

2015. gada 4.novembris – 2016. gada 1. maijam*
Meža cūkai veltīta fotoizstāde „Meža cūka – īsta cūka!”
Zooloģijas ekspozīcijā 3. stāvā
Gada dzīvnieka 2015 – meža cūkas – gada izskaņā Latvijas
Dabas muzejā tiks atklāta fotoizstāde „Meža cūka – īsta cūka!”,
kas tapusi sadarbībā ar dabas žurnālu „Loodusesõber” („Dabas
draugs”) un dabas datu informācijas vietni Looduskalender
(Dabas kalendārs) Igaunijā, Rīgas domi un Latvijas Valsts
mežzinātnes institūtu „Silava”.
Izstāde papildināta ar izglītojošu informāciju par meža cūkām un
jaunākajām ziņām par Āfrikas cūku mēra izplatību Latvijā.

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

PASĀKUMI
4. novembrī, plkst. 11.30 Zooloģijas
ekspozīcijā
Meža cūkai veltītas izstādes atklāšana.
Atzīmējot meža cūkas (Sus scrofa)
nominēšanu par Gada dzīvnieku 2015
Latvijā un Igaunijā, Latvijas Dabas muzejs
sadarbībā ar žurnālu Loodusesõber („Dabas
draugs”)
un
informācijas
vietni
Looduskalender (Dabas kalendārs) Igaunijā,
Rīgas domi un Latvijas Valsts mežzinātnes
institūtu „Silava" piedāvā fotoizstādi „Meža
cūka – īsta cūka!”.
Izstādē apkopoti dažādi attēli, kuros
redzamas meža cūku izdarības, migas,
Foto – Tarmo Sammal
takas, pēdas un paši dzīvnieki Latvijā un
mūsu ziemeļu kaimiņzemē.
Atklāšanas pasākumā piedalīsies pārstāvji no Rīgas domes un Pierīgas mednieku kluba.
Izstāde Dabas muzejā būs skatāma līdz 2016. gada 1. maijam.
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28. novembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 ģimenes diena „Gliemju pasaule”
Ģimenes dienā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties gliemju daudzveidību – gliemežiem un
gliemenēm. Latvijas Dabas muzeja malakologs Edgars Dreijers stāstīs arī par plēsīgajiem
gliemežiem. Būs iespējams aplūkot arī mazos augsnē dzīvojošus gliemežus, kurus ikdienā
nemaz nevar redzēt to mazā izmēra dēļ.
Dalība ar muzeja ieejas biļeti.
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 –
14:30
14. novembrī – „Piepes un citas interesantas
sēnes”, „Tauriņi” un „Latvijas gliemežu
daudzveidība un to vieta ekosistēmā”
Dalība ar muzeja ieejas biļeti.

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 22. novembrim. Anketa pieejama
Dabas muzeja mājas lapā. Pareizās atbildes jānosūta uz Dabas muzeju K.Barona 4,
Rīga, LV – 1050 (pasta zīmogs 22. novembris) vai uz e-pastu diana.meiere@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 (7.11., 14.11., 21.11.) plkst. 11.00 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

