
 
 

 
 
MUZEJS APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTS 
Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 12. 
maijam muzejs apmeklētājiem ir slēgts. 
 
Par tālāko notikumu gaitu, kā ierasts, publicēsim informāciju muzeja tīmekļa vietnē 
www.dabasmuzejs.gov.lv.  
 
Aicinām izvērtēt nepieciešamību atrasties sabiedriskās vietās un atgādinām, ka gan 
iekštelpās, gan ārpus telpām jāseko valdības noteiktajiem ierobežojumiem, lai mazinātu 
riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū – jāievēro 2 m distance un 
aizliegts pulcēties kopā vairāk nekā diviem cilvēkiem, ja tiem nav kopīga mājsaimniecība, 
izņēmums ir vecāki un to nepilngadīgi bērni.  
 
Aktuālā informācija par COVID-19:  
https://mk.gov.lv/lv/content/covid-19  
https://spkc.gov.lv/lv/arkartas-situacijas 

 

 
 

Foto – LDM arhīvs 
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ATTĀLINĀTIE MUZEJA PAKALPOJUMI 
Laikā, kad sabiedrības veselība ir kopīgi sargājama un nevaram tikties klātienē, mēs 
gribam būt noderīgi un palīdzēt, kā spējam. 
 
Turpinoties ārkārtējais situācijai valstī, Dabas muzeja speciālisti izveidojuši attālināto 
pakalpojumu piedāvājumu, ietverot gan ģimenēm ar bērniem, gan jebkuram interesentam 
noderīgu informāciju. 
 
Muzeja tīmekļa vietnē izveidota sadaļa Brīviem brīžiem, kurā atrodami zīmējumu, 
eksperimentu, radošu uzdevumu u.c. paraugi, kas ģimenēm ar bērniem palīdzēs dažādot 
mājās pavadāmo laiku, materiāli var būt noderīgi arī pedagogiem. Informācija regulāri tiks 
papildināta. 
 
Savukārt padarīt pastaigas svaigā gaisā interesantākas ikviens var, ielūkojoties ceļvežos 
par dažādām tēmām. Ceļveži palīdzēs atpazīt augus, sēnes, minerālus un citus dabas 
objektus. Informācija regulāri tiks papildināta.  
 
www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/pakalpojumi/briviem-briziem 
 

 
Foto – LDM arhīvs 
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ATTĀLINĀTIE MUZEJA PAKALPOJUMI 
Tāpat aicinām mums uzdot jautājumus par dabas tēmām. Jautājumus var papildināt ar 
fotogrāfijām vai video un uzdot muzeja Facebook kontā, komentāros zem ieraksta Uzdod 
jautājumus par dabu, sūtīt muzeja Instagram kontā vai uz e-pastu 
polina.skinke@ldm.gov.lv.  Centīsimies atbildēt, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka attālināta 
dabas objektu noteikšana reizēm var būt sarežģīta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto – LDM arhīvs 

 
TOP JAUNAS EKSPOZĪCIJAS „LATVIJAS ZĪDĪTĀJI” UN „CITES” 
Laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija un COVID-19 tālākas izplatīšanās risku 
mazināšanas dēļ Latvijas Dabas muzejs ir slēgts apmeklētājiem, uzsākta divu jaunu 
ekspozīciju izveide.  
 
Kohēzijas fonda projekta „Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas 
attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides 
informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (Nr. 5.4.2.2/17/I/002) ietvaros uzsākta 
jaunu ekspozīciju „Latvijas zīdītāji” un „CITES” izveide. 
 
Līdz šim muzejā skatāmā ekspozīcija „Latvijas zīdītāji” izveidota 1977. gadā, savukārt 
ekspozīcija „CITES” atklāta 2003. gadā un tā stāsta par Vašingtonas konvenciju un biežāk 
pārvadātajiem nelegāli iegūtajiem priekšmetiem, piemēram, austrumu medicīnas 
preparātiem, krokodilādas un čūskādas izstrādājumiem, kažokādām, koraļļiem, 
gliemežvākiem, medību trofejām u.c.  
 
Zooloģijas ekspozīcijas un saistīto tēmu muzejpedagoģiskais piedāvājums ir īpaši 
pieprasīts dažāda vecuma skolēnu grupām un tās ir arī ģimeņu ar bērniem, kā arī ārvalstu 
tūristu iecienītas ekspozīcijas muzejā. 
 
Remontdarbu laikā abas ekspozīcijas apmeklētājiem būs slēgtas. 
 
Jaunās ekspozīcijas plānots atklāt 2020. gada rudens izskaņā. 
Jaunās ekspozīcijas top sadarbībā ar SIA „DECORUS”. 
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DABAS MUZEJA KUKAIŅU PĒTNIEKS LATVIJĀ ATKLĀJ EIROPAS MAZĀKO VABOLI 
Latvijas Dabas muzeja 175. jubilejas gadā jauku dāvanu sagādājis muzeja entomologs 
Uģis Piterāns. Pateicoties pētnieka mērķtiecībai un nerimstošai interesei par kukaiņiem, 
muzeja vaboļu kolekcija būs papildināta ar Eiropas mazāko vaboli – spalvspārnīti.  
 
„Jāzina, kur meklēt,” stāsta Dabas muzeja entomologs Uģis Piterāns, jautāts, kā atklāt 
Eiropas mazāko vaboli spalvspārnīti (Baranowskiella ehnstromi), kas bez mikroskopa 
gandrīz nav saskatāma. 
 
Spalvspārnītis zinātnei kā jauna suga aprakstīts salīdzinoši nesen, 1997. gadā, un līdz šim 
Latvijā nebija atklāts. Vabole ir tikai aptuveni 0,5 mm gara un 0,1 mm plata, un pēc skata 
neviena cita Eiropas spalvspārnīšu dzimtas suga tai nav līdzīga. 
     
Mikroskopiskā vabole dzīvo specifiskā biotopā – galvenokārt ieliekto cietpiepju (Phellinus 
conchatus) porās, kur pārtiek no šo piepju sporām. „Tas, ka zinām, kur suga slēpjas, 
protams, ļauj to mērķtiecīgi mēģināt atrast. Tā arī darīju 31. martā Baložu mežā. Meklēju 
šo konkrēto piepi, kas aug pamatā uz vecām blīgznām un arī citiem lapkokiem, un 
mēģināju porās saskatīt šo sīkulīti. Šogad jau vairākkārt centos paturēt prātā, ka ar acs 
kaktiņu jāvēro, vai neizdodas kaut kur pamanīt šo piepi, bet tikai tagad izdevās atrast kaut 
ko, kas atgādināja meklēto,” spalvspārnīša meklēšanu skaidro U. Piterāns.  
 
Fakts, ka tiešām izdevies atklāt mazo vaboli apstiprinājās, pētniekam apskatot mežā 
paņemtos cietpiepju gabaliņus mikroskopā. Sēnē bija divi dzīvi spalvspārnīši!  
 
Latvijā šī suga atklāta pirmo reizi, bet „iespējams, dzīvo te jau tūkstošiem gadu un, 
visticamāk, mazā izmēra dēļ tik ilgi nebija uzieta,” pieticīgi par sasniegumu saka pētnieks, 
kurš mūsu zemē atklājis arī vairāk nekā 20 jaunas blakšu sugas un apņēmies arī turpmāk 
papildināt Dabas muzeja kukaiņu kolekcijas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spalvspārnītis (Baranowskiella ehnstromi). Foto – LDM arhīvs  



 
IZSLUDINĀTS FOTOKONKURSS „MANS PUTNS 2020” 
Putnu dienas šogad noris klusāk kā ierasts, tomēr fotokonkurss „Mans putns 2020” notiek 
un darbu iesniegšana turpinās līdz 4. maijam plkst. 23.59 (pēc Latvijas laika). 
 
Saistībā ar pašreizējiem notikumiem valstī nedaudz mainīta konkursa darbu iesniegšanas 
un norises kārtība.  
 
Šogad darbu iesniegšana notiek elektroniski, aizpildot anketu.  
 
Konkursā stingrāk tiks vērtēti fotografētie objekti – drīkst piedalīties tikai ar Latvijas 
savvaļā fotografētiem putniem. Tomēr, neraugoties uz mainītajiem noteikumiem un 
pieteikšanās kārtību, aicinām fotogrāfus nenobīties, piedalīties un cīnīties par godalgotu 
vietu.  
 
Konkursu 2020. gadā rīko Latvijas Dabas muzejs sadarbībā ar galveno atbalstītāju Canon 
IB serviss.  
 
Konkursu muzeja 175. jubilejas gadā atbalsta Canon IB serviss ar fotogrāfiem noderīgu 
aprīkojumu, vērtīgas grāmatas dāvinās interneta veikals SIA „Krisostomus”, labāko darbu 
kalendāru izdos SIA „Brīvs”, ar balvām dalīsies arī Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs 
un Latvijas Dabas muzejs.  
 
Plašāka informācija par konkursu www.dabasmuzejs.gov.lv.  
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INFORMĀCIJA KONKURSA „CIELAVAS GUDRĪBAS” DALĪBNIEKIEM 
Saskaņā ar pašreizējo situāciju esam izlēmuši veikt izmaiņas arī šīs sezonas konkursa 
„Cielavas gudrības” norisē. 
 

 Finālspēles pirmā daļa, kuras norise bija paredzēta muzejā, tiek atcelta. Tās vietā 
3. aprīlī izsludināta papildus neklātienes kārta ar anketu „Biosfēra”, iesniegšanas 
termiņš – 7.maijs. 
 

 Ņemot vērā pašreizējo informāciju, finālspēles otrā daļa 2. jūnijā Dabas un 
tehnoloģiju parkā „URDA”iespējams notiks, bet ir nedaudz mainīta finālistu izvēles 
kārtība. Kopvērtējumā katrai komandai tiks ņemti vērā trīs labāko atlases anketu 
rezultāti (no četrām). Lai tiktu ieskaitīts kopvērtējums, komandai jāiesniedz vismaz 
trīs anketas. Uz fināla kārtu tiks uzaicinātas desmit labākās komandas. 

 
Dalībniekus aicinām sekot līdzi informācijai muzeja tīmekļa vietnē.  
www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/pasakumi/konkurss-5-6-klasu-skoleniem-cielavas-gudribas 
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