IZSTĀDES

Līdz 25. martam
IZSTĀDE „ZVĪŅU SPOGUĻOS”
Izstāde vēsta par lielu daļu Latvijas saldūdeņos sastopamo zivju sugām, to
izskatu, barošanos, migrāciju, vairošanos un saistību ar pārējiem ūdens
iemītniekiem – augiem, zīdītājiem, putniem, bezmugurkaulniekiem.
Atnākot uz izstādi, uzzināsiet arī par zivju resursu saglabāšanu un videi
draudzīgu makšķerēšanu. Zivis un citus ūdens iemītniekus piedāvājam
iepazīt, piedaloties aktivitātēs par zivju vecuma noteikšanu pēc zvīņām,
barošanās tīklu, ūdens augiem, zivju sugu atpazīšanu, to svara
salīdzināšanu.
Izstāde tapusi ar Zivju fonda finansiālu atbalstu.

2. decembris–8. aprīlis
SKOLĒNU AKVAREĻU IZSTĀDE
„EIROPAS ZUŠA CEĻOJUMS"
Izstādē aplūkojami konkursa „Eiropas zuša ceļojums” žūrijas
izvēlētie darbi. Tajos Eiropas zušu ceļojumi attēloti radoši,
brīvi lietojot dažādas krāsas un spilgti atainojot maz
pazīstamo zemūdens pasauli. Zīmējumi papildināti ar
tēlainiem un mītiskiem vai gluži pretēji – enciklopēdiskiem –
skaidrojumiem un aprakstiem. Konkursa žūriju patīkami
pārsteidza lielais darbu skaits, kas veltīts zušu nozvejas un
jūru piesārņojuma problēmām.

PASĀKUMI

20. līdz 30. decembris
TRASĪTE ĢIMENĒM „ZIEMAS VĒSTULES”
Ziemas brīvlaikā ar īpašas uzdevumu trasītes palīdzību
piedāvāsim meklēt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar
norisēm apkārtējā vidē ziemā. Trasīte, iespējams, ļaus muzeju
ieraudzīt citā gaismā un pamanīt lietas, kam citkārt ir paiets
garām.
Uzdevumu grāmatiņas būs pieejamas latviešu un krievu valodā
Dalība pasākumā ar muzeja biļetēm

5. līdz 17. decembris
LABDARĪBAS PASĀKUMI „ZEMŪDENS ZIEMASSVĒTKI”
Laikā, kad vakari ir kļuvuši tumši un gari, bet dienas – īsas un pelēkas –, mūs priecē doma par
svētkiem, kas tuvojas. Svētku priekšvakarā Latvijas Dabas muzejs ir sarūpējis nelielu pārsteigumu
internātskolu, bērnu namu, krīzes centru audzēkņiem – pasākumu „Zemūdens Ziemassvētki”.
Šogad ciemosimies pie Latvijas saldūdens zivīm un apmeklēsim izstādi „Zvīņu spoguļos”. Kā jau
ierasts, programmas sākumā mazliet pastrādāsim un arī praktiski padarbosimies – iemācīsimies
atpazīt dažas Latvijas upju un ezeru zivis, salīdzināsim tās pēc lieluma un svara, uzzināsim, kā var
noteikt zivju vecumu. Kas zina, varbūt mums izdosies pat noķert kādu zivtiņu!?
Noslēgumā par tradīciju jau ir kļuvis mazs kopīgs svētku
mirklis pie Ziemassvētku eglītes. Darināsim apsveikumu, ar
kuru varēsim iepriecināt sevi un savus tuvākos. Varbūt mūs
gaida vēl kādi mīļi un sirsnīgi pārsteigumi.
Pasākumi notiks no 5. līdz 17. decembrim, katru dienu plkst.
10. 00; 12.00 un 14.00, iepriekš piesakoties pa tālruni
67356039, 67356051.
Ziemassvētku labdarības pasākumus atbalsta „Maiznīca Flora” un izdevniecība „Pētergailis”.

NODARBĪBAS
2., 9. un 16. decembris
ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS
TĒMA DECEMRĪ – „PĀRSTEIGUMI LATVIJAS SMILŠAKMENS ALĀS"
Alas glabā daudzus pārsteigumus – atklātus un vēl neatklātus! Ļoti, ļoti sen Latviju klāja sekla,
silta jūra, un tajā rosījās dažādi lieli un pavisam sīki dzīvnieki. Pat mūsdienās var atrast to
atstātās pēdas! Muzejpedagoģe Eleonora Zuimača aicina ģimenes iejusties pētnieku lomā, un,
izmantojot dažas vienkāršas pētniecības metodes un paņēmienus, meklēt, pētīt, salīdzināt un
uzzināt ko pārsteidzošu un interesantu.
Pasākums īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Tas norisinās katra
mēneša 1., 2. un 3. sestdienā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Dabas muzeja 6. stāvā ekspozīcijā –
nodarbību telpā „Par Zemi, Sauli un mums”.
Uz nodarbībām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.

Nākamo nodarbību tēmas:
Janvāris – Kas uzzīmēts kartē?
Februāris – Zemes nebeidzamais ceļojums
Marts – Augi un dzīvnieki daudzveidīgajā pasaulē
Aprīlis – Pasaules pārtika manā ledusskapī
Maijs – Nodarbību tēma būs pārsteigums
Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 5,00 €

Līdz 22. decembrim
NODARBĪBA „VAI ZIVIS MEKLĒ, KUR DZIĻĀKS"
Aicinām 4.–12. klases skolēnus apmeklēt īpašu nodarbību „Vai zivis
meklē, kur dziļāks?”, kas veltīta Latvijas saldūdens zivju daudzveidībai,
aizsardzībai un dzīves videi.
Pieteikšanās nodarbībai pa tālruni 67356051.
Maksa par nodarbību 17€+ izstādes „Zvīņu spoguļos” ieejas biļete

KONKURSI

KONKURSA „CIELAVAS GUDRĪBAS" JAUNĀ SEZONA!
Aicinām 5.–6. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Cielavas
gudrības". Šajā sezonā gatavosimies un sagaidīsim Latvijas simtgadi,
iepazīstot Latvijas dabas bagātības caur kultūrvēsturiskajiem
novadiem.
Otrās atlases anketas par tēmu „Zemgale" iesūtīšana līdz 18.
decembrim.
Sīkāka informācija par konkursa norisi un anketa būs atrodama
muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67356051.

JAUNUMS!
ATVĒRTA JAUNA EKSPOZĪCIJA „BOTĀNIKA UN MIKOLOĢIJA”
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Dabas muzejā atklāta jauna ekspozīcija, kas interaktīvā un vizuāli
pievilcīgā veidā piedāvā apmeklētājiem izzināt Latvijas augu un sēņu valsti, kā arī raksturīgākos
biotopus - mežu, pļavu un purvu.
Ekspozīcija tapusi ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
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.
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 DECEMBRĪ
23.12. 11.00–16.00
24.12., 25.12., 26.12. slēgts
30.12. 11.00–16.00
31.12. slēgts
Uzmanību! Informējam, ka sakarā ar jaunās ekspozīcijas „Mineraloģija’’ veidošanu ekspozīcija
„Latvijas ģeoloģija’’ būs slēgta līdz 30. decembrim.

www.dabasmuzejs.gov.lv

