IZSTĀDES
Līdz 27. janvārim
IZSTĀDE „LATVIJAS DABA CAURI LAIKMETIEM”
Latvijas simtgadē Dabas muzejā skatāma izstāde, kas iepazīstina ar dabas un klimata
pārmaiņām, kas notikušas tagadējā Latvijas teritorijā pirms vairāk nekā 400 miljoniem gadu un
līdz pat mūsdienām.
Līdz 31. decembrim
IZSTĀDE „MANS PUTNS 2018”
Fotokonkurss „Mans putns” ir viena no iemīļotākajām muzeja aktivitātēm. Konkursa
mērķis ir veicināt interesi par putniem un mudināt cilvēkus ieskatīties dabā, saprast un
mīlēt to. Izstādē aplūkojami konkursa „Mans putns 2018” žūrijas izvēlētie darbi.
Līdz 31. decembrim
FOTOIZSTĀDE „CEĻOJUMS PUTNU UN ZVĒRU PASAULĒ”
Ivara Freimaņa personālizstādē ietvertas 45 fotogrāfijas, kas uzņemtas laikā no 2012. līdz 2017.
gadam Saldus novadā.

PASĀKUMI
1., 8. un 15. decembris
ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS
Tēma decembrī – Pasaules pārtika manā ledusskapī.
Nodarbības latviešu un krievu valodā par dabas tēmām kopā ar muzejpedagoģi
Eleonoru Zuimaču ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem.
Katra mēneša 1., 2. un 3. sestdienā no plkst. 11.00 līdz 15.00 Dabas muzeja 6. stāva
ekspozīcijā – nodarbību telpā „Par Zemi, Sauli un mums”.
Uz nodarbībām jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.
No 4. līdz 16. decembrim
ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS PASĀKUMI „VĀVERES EGLĪTE”
Sagaidot ziemas skaistākos svētkus, Latvijas Dabas muzeja speciālisti aicina
internātskolu, bērnu namu, krīzes centru un citu speciālo skolu audzēkņus uz
pasākumu „Vāveres eglīte”.
Dalībniekiem piedāvāsim nelielu izglītojošu un izklaidējošu programmu. Noslēgumā
par tradīciju jau kļuvis kopīgs svētku mirklis pie Ziemassvētku eglītes un sirsnīgi
pārsteigumi!
Pasākumi notiks katru dienu plkst. 10.00, 12.00 un 14.00, iepriekš piesakoties pa
tālruni 67356039, 67356051.

No 27. decembra līdz 6. janvārim
UZDEVUMU TRASĪTE „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.

KONKURSI UN AKCIJAS
No 17. oktobra
KONKURSA „CIELAVAS GUDRĪBAS" JAUNĀ SEZONA
Aicinām 5.–6. klašu skolēnus piedalīties konkursā „Cielavas gudrības". Šajā sezonā
skolēniem piedāvāsim pētīt Baltijas valstis, to dabu un ģeogrāfiju. Otrās atlases anketas
par tēmu „Igaunija" iesūtīšana no 19. decembra līdz 18. janvārim.
Informācija par konkursu un anketa pieejama muzeja mājaslapā
www.dabasmuzejs.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67356051.
Līdz 16. decembrim
AKCIJA „ČAKLĀS ĶEPAS”
Rokdarbu entuziastus aicinām piedalīties gada dzīvniekam 2018 – parastajai
vāverei – veltītā akcijā, ko organizējam sadarbībā ar Gaujas Nacionālā parka
„Līgatnes dabas takām”. Piedalīties aicināts jebkurš interesents, iesniedzot
rokdarbu (adījums, tamborējums, šuvums, filcējums, salmu vai koka
priekšmets u.tml.) vāveres formā. Akcijas rīkotāji aicina radīt priekšmetus,
šoreiz izvairoties no dažāda veida zīmējumiem. Darinājumi tiks izmantoti
Līgatnes dabas taku teritorijas izrotāšanai Ziemassvētku laikā.
Akcijas nolikums un informācija pieejama muzeja mājaslapā
www.dabasmuzejs.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 67356058, 67356051.

PLĀNO MUZEJA APMEKLĒJUMU
JAUNUMS!
Muzejā atvērta veģetārā kafejnīca „Zaļais gurķis”. Ēdienkartē veselīgi un
daudzveidīgi veģetārie un vegāniskie ēdieni – zupas, sātīgi otrie ēdieni, deserti un
konditorejas izstrādājumi.
KAFEJNĪCAS DARBA LAIKS
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–15.00
11.00–15.00

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. muzejs slēgts
25.12. muzejs slēgts
26.12. muzejs slēgts
30.12. 11.00–16.00
31.12. muzejs slēgts
01.01. muzejs slēgts

www.dabasmuzejs.gov.lv

