
 

No 23. līdz 27. oktobrim 
IZSTĀDE „ĶIRBJI UN CITAS LIELAS OGAS 2019”  
Sadarbībā ar Artūra Sildes Dārzkopības entuziastu klubu „Tomāts” organizētā izstāde 
noslēgs 2019. gada dārzkopības izstāžu sezonu Dabas muzejā. Izstāde, kā ierasts, būs 
rudenīgi krāšņa, ar pārsteidzošu formu un „raksturu” ķirbjiem, citām dārzu veltēm un 
zinošiem speciālistiem, kas ar prieku pastāstīs par piemērotāko šķirņu izvēli. 
 

 
 
5., 12. un 19. oktobrī 
ZINĀTKĀRO ĢIMEŅU SESTDIENAS 
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”. 
 
2019./2020. m. g. sezonā nodarbībās kā palīgmateriāls tiks izmantota uzdevumu 
grāmata „Iepazīsti Latvijas Dabas  muzeju”.  

 
Uz nodarbībām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.  
Dalība pasākumā – ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 5,00 €. 
 
Nodarbību tēmas 2019./2020. m. g. 
Oktobris (5., 12., 19.) – Kustīgā un mainīgā Zeme. 
Novembris (2., 9., 16.) – Zivis, kas senākas par dinozauriem. 
Decembris (7., 14., 21.) – Zemes dzīļu brīnumi košie. 
Janvāra-maija nodarbību tēmas tiks drīzumā publicētas. 
 

12. oktobrī  
KRĀJUMA KOLEKCIJU PREZENTĀCIJAS  
Plkst. 12.00 un 13.30 tēma „Blaktis Latvijā” – materiāli no entomoloģiskā krājuma. 
Iespēja satikties ar Dabas muzeja entomologu Uģi Piterānu. Ekspozīcijā „Entomoloģija”.  
 
Plkst. 12.30 un 14.00 tēma „Laukšpata grupas minerāli” – materiāli no ģeoloģiskā 
krājuma. Iespēja dzirdēt Dabas muzeja vecākās mineraloģes Sanitas Lielbārdes 
stāstījumu. Ekspozīcijā „Mineraloģija”.  
 
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm. 



 
 
No 21. līdz 27. oktobrim 
UZDEVUMU TRASĪTE „KAĶA RADINIEKI SAVVAĻĀ" 
Tematiskā uzdevumu lapa „Kaķa radinieki savvaļā" palīdzēs pamanīt eksotiskus 
eksponātus, kas citās reizēs palikuši neievēroti. Aktivitāte piemērota ģimenēm ar 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 
Uzdevumu grāmatiņas latviešu vai krievu valodā iespējams saņemt vestibilā.  
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.  
 
No 21. līdz 25. oktobrim 
NODARBĪBU CIKLS RUDENS BRĪVLAIKĀ „RĪTA CĒLIENS MUZEJĀ” 
Nodarbību cikls paredzēts sākumskolas skolēniem. Tā laikā ar nodarbību, ekskursiju, 
radošu aktivitāšu un izglītojošu spēļu palīdzību pievērsīsim uzmanību dažādām tēmām 
(dinozauri, kukaiņi, putni u.c.), kā arī iepazīsim muzeja ekspozīcijas.  
Pieteikšanās un papildus informācija pa tālruni 67356051. 
Plašāka informācija, tuvojoties brīvlaikam, tīmekļa vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv.  
 
26. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 
ĢIMENES DIENA „PLĒSĪGIE DZĪVNIEKI"  
Ģimenes diena ir tematisks pasākums, ko reizi mēnesī sagatavo un apmeklētājiem 
piedāvā Dabas muzeja speciālisti. Tas satura un aktivitāšu ziņā īpaši piemērots 
ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem, tomēr laipni aicināti ir visi interesenti. 
 
Šomēnes Dabas muzeja speciālisti stāstīs par plēsīgiem dzīvniekiem. 
 
Organizatori atgādina, ka ierasties un piedalīties var jebkurā laikā no plkst. 11.00 līdz 
16.00 (materiālu izsniegšana notiek līdz plkst. 15.30). Ģimenes dienā iepriekšēja 
pieteikšanās nav nepieciešama. 
 
Dalība pasākumā – ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 € ģimenei. 
 
Visas sezonas garumā, no septembra līdz maijam, kārtējā pasākumā uzrādot kādu no 
sezonas ģimenes dienas grāmatiņām, jāiegādājas tikai muzeja ieejas biļetes. 
 
 
  



 
 
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, septembrī piedāvājam izmantot muzeja audiogidu bezmaksas un 
iegādāties uzdevumu grāmatiņu „Iepazīsti Latvijas Dabas muzeju”  ar 30% atlaidi.   
 
Valsts asinsdonoru centra Donora privilēģiju kartes īpašniekam un vienam viņa 
draugam 50% atlaide pamatekspozīciju apmeklējumam.  

 
PAZIŅOJUMI 
Informējam, ka ekspozīcijā „Mineraloģija" notiek satura papildināšanas darbi un sadaļa 
„Luminiscence" būs slēgta.  
 
Informējam, ka no 2019. gada 10. septembra līdz 31. decembrim ekspozīcijā „Latvijas 
putni” notiks vitrīnu rekonstrukcija. Ekspozīcijas vitrīnu atjaunošana notiek pakāpeniski. 
Darbu laikā ekspozīcija ir pieejama apmeklētājiem, tomēr periodiski kāda no vitrīnām 
būs aizsegta. Šobrīd notiek vitrīnas „Stārķveidīgie putni” atjaunošana.  
 
Aicinām, plānojot apmeklējumu, iepazīties ar aktuālo informāciju muzeja tīmekļa vietnē 
www.dabasmuzejs.gov.lv. 
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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 OKTOBRĪ 

21.10. 10.00–17.00 
22.10. 10.00–17.00 

 

www.dabasmuzejs.gov.lv 
 

 
 
 
 

 

http://www.dabasmuzejs.gov.lv/

