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8. jūnijs – 12. jūnijs
KAKTUSI UN CITI SUKULENTI 2016
Izstādes atklāšana 8. jūnijā plkst. 12.00. Izstādē būs
eksponēti ap 500 dažādu sugu kaktusi un citi sukulenti,
īpašu uzmanību pievēršot adēnijām (Adenium) jeb
„tuksneša rozēm”. Izstādi papildinās arī iespaidīga izmēra
sukulenti no LU Botāniskā dārza.
Sestdien, 11. jūnijā, plkst. 12.00 izstāžu zālē notiks
meistarklase kaktusu un adēniju pārstādīšanā, kā arī
konsultācijas to audzēšanā.

9. jūnijs – 11. jūnijs
PEONIJAS LATVIJĀ 2016
Izstādē sadarbībā ar Dārza Centru „Hedera”, varēs apskatīt
pašmāju selekcionāru veikumu – šķirnes, kas pielāgotas
ziedēšanai un augšanas apstākļiem Latvijā, kā arī saņemt
praktiskus padomus peoniju audzēšanā.
Foto: E. Pekšēna

Izstādes atklāšana ceturtdien, 9. jūnijā, plkst. 13.00 Konferenču
zālē 6. stāvā.

15. jūnijs - 19. jūnijs
ĪRISU VARAVĪKSNE 2016
Īrisi sev uzmanību piesaista ar nepārspējamu
krāsu un neparastu zieda formu dažādību.
Izstādē būs apskatāmas vismaz 150 augsto
bārdaino īrisu šķirnes un hibrīdi.

30. jūnijs – 2. jūlijs
ZEMEŅU SPRINTS 2016
Izstāde sadarbībā ar Rīgas Dārzkopības un
biškopības biedrību, tiks eksponētas dažādas
zemeņu šķirnes no ievērojamākajām Latvijas zemeņu
audzētavām.
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No 22. jūnija
FOTOIZSTĀDE „MANS PUTNS 2016”
No 22. jūnija fotoizstāde „Mans putns 2016”
apskatāma 3. stāva Zooloģijas ekspozīcijā
Foto: A. Krusts

7. jūnijs

KONKURSI

KONKURSA "CIELAVAS GUDRĪBAS" 9. SEZONAS
NOSLĒGUMA SPĒLE
Norises vieta Ziemassvētku kauju muzejā Mangaļos. Spēlē
piedalīsies 25 dalībnieki, kas būs atbraukuši no visas Latvijas Rugājiem, Zilupes, Engures, Ciblas, Lubānas, Rekavas,
Viļakas, Bukaišiem, Augstkalnes, Vijciema, Vecpiebalgas,
Tirzas, Galgauskas.

Foto: V. Vītola

Skolēni atbildēs uz jautājumiem par putniem, rāpuļiem,
abiniekiem un kukaiņiem, kā arī pildīs praktiskus uzdevumus
par apkārtnē augošajiem augiem. Labāko rezultātu ieguvējs
kļūs par devītās sezonas uzvarētāju. Pasākumu atbalsta:
Zvaigzne ABC, Ilustrētā Junioriem, Lauku ceļotājs, Latvijas
valsts meži, Jāņa Sēta, LU apgāds.

4., 11., 18. jūnijs
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 katra mēneša 1., 2., un 3. sestdienā (4.06.,
11.06., 18.06.) plkst. 11.00 - 15.00. Šīs būs sezonas
noslēdzošās nodarbības. Ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības
biļete ģimenei – 2,85 €
Nodarbībām aicinām pieteikties iepriekš pa tālr.: 67356051 vai
67356039

NODARBĪBAS

DABAS MUZEJĀ

JŪNIJS 2016

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.
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 JŪNIJĀ:
22. jūnijs – 10.00 – 16.00
23. jūnijs – muzejs slēgts
24. jūnijs – muzejs slēgts
www.dabasmuzejs.gov.lv
www.facebook.com/Latvijasdabasmuzejs

