
 

 
 
Latvijas Dabas muzejs ir atvērts muzeja darba laikā. Verot durvis apmeklētājiem, 
piedalāmies kopējā Latvijas muzeju informatīvajā kampaņā #TiekamiesTagad.  
 
Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā aicinām būt atbildīgiem un ievērot 
piesardzības pasākumus! Lūdzam neapmeklēt muzeju, ja jums ir elpceļu infekcijas 
slimības simptomi, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija! 
 
Muzejs ir atvērts individuāliem apmeklētājiem saskaņā ar valstī spēkā esošajiem 
noteikumiem par pulcēšanos un publiskajiem pasākumiem. 
 
Aicinām iepazīties ar informāciju zemāk, lai sekmīgi plānotu apmeklējumu un lūdzam būt 
saprotošiem, ja rodas nepieciešamība veikt izmaiņas muzeja apmeklējuma kārtības 
informācijā. 
 
Muzeja darba laiks 
 
Pirmdiena–otrdiena slēgts 
Trešdiena–piektdiena 10.00–17.00 
Sestdiena–svētdiena 11.00–17.00 
 
Bezmaksas apmeklējums 30 minūtes pirms darba laika beigām (izņemot ceturtdienas). 
 
Apmeklētāju ērtībai muzejā izvietoti spilgti dzelteni vienota dizaina un 
informācijas materiāli, kas veidoti saskaņā ar valstī noteiktajām 
sanitārā protokola prasībām un aicina apmeklētājus rūpēties par sev un 
apkārtējiem drošu viesošanos muzejā.  
 
Lai muzeja apmeklējums būtu drošs, lūdzam ievērot noteikumus: 
 
 Plānot ierašanos muzejā saskaņā ar muzeja darba laiku;  
 Muzeja telpās aicinām sekot dzeltenajām norādēm un muzeja darbinieku ieteikumiem; 

 Ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem; 
 Dezinficēt rokas; 

 Muzejā vienlaicīgi drīkst atrasties 50 apmeklētāji (apmeklētāju plūsma tiks regulēta, 
vadoties pēc situācijas); 

 Aicinām veikt norēķinus ar maksājuma kartēm. 



 
Līdz 19. jūlijam  
LABDARĪBAS IZSTĀDE „LIDOJUMS” 
 

 
 

Foto – LDM arhīvs 
 
Ieva Jaundāldere ir romantiska un maiga jauna sieviete, kuras zīmējumos, keramikā un 
tekstilā redzama no vecvecvectēva, kādreizējā muzeja darbinieka un ievērojamā 
ornitologa,  Kārļa Griguļa pārmantotā putnu un dabas mīlestība. Ievas ikdiena, diemžēl, 
paiet cīnoties par savu veselību un līdzekļu vākšanu tās saglabāšanai, viņai noteikta 
diagnoze – 1. pakāpes cukura diabēts – un nepieciešama speciāla cukura līmeni asinīs 
mēroša ierīce Freestyle Libre 2 un medikamenti.  
 
Aicinām atbalstīt mākslinieci un apmeklēt izstādi „Lidojums”, tajā gūtie ieņēmumi tiks 
ziedoti mākslinieces veselības stiprināšanai. Izstādes laikā iespējams pasūtīt Ievas 
zīmējumus un keramikas izstrādājumus, kā arī iegādāties nelielus suvenīrus un ziedot 
līdzekļus viņas atbalstam. 
 
Latvijas Dabas muzejā pēc rekonstrukcijas atkal pieejama viena no apmeklētāju 
iemīļotākajām ekspozīcijām – „Latvijas putni”. Eksponēti gan jaunākos laikos iegūti, gan 
vēsturisku kolekciju putnu izbāžņi, tai skaitā arī kādreizējā muzeja darbinieka un ornitologa 
Kārļa Griguļa ievāktie eksemplāri. Atjaunoto ekspozīciju palīdzējusi iekārtot ornitologa 
mazmazmazmeita Ieva Jaundāldere.  
 
Plašāka informācija www.dabasmuzejs.gov.lv  
 
 
 
 
 
 

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


Līdz 28. jūnijam 
FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE „NO ODA LĪDZ ZILONIM” 
 

 
 

Foto –M. Puķītis 

 
Māris Puķītis ikdienā ir laikraksta „Kas Jauns Avīze” un žurnāla „Likums un Taisnība” 
redaktors, bet ārpus darba – aizrautīgs dabas fotogrāfs. „Mans tēvs bija mežierīkotājs, un 
bērnība pagāja laukos, pļavās un mežos, katru vasaru citā Latvijas malā. Dzīvnieki mani 
interesējuši no mazām dienām, viena no pirmajām grāmatām bija „Zooloģija 6. klasei”, 
vēlāk no vāka līdz vākam urbos pa „Latvijas dzīvnieku pasauli”,” saka izstādes autors. 
 
Māris, iemūžinot dzīvniekus, nesmādē nevienu radību, ne lielu, ne mazu, tāpēc arī izstādes 
nosaukumu izvēlējies „No oda līdz zilonim”. Kad 2000. gadā viņš atsāka pusaudža gadu 
aizraušanos, pirmie kadri tapa Ķengaragā aizaugušā dzelzceļa malā. Kopš tā laika nav būts 
tikai Antarktīdā – Māris ir fotografējis gan orangutanus Sumatrā un gorillas Ugandā, gan 
kolibri Tobago un papagaiļus Austrālijā. 
 
„Tas nemaz nav bijis sarežģītākais. Visgrūtāk bija nobildēt āpsi Slīterē – es pavadīju 
slēpņos daudzas reizes pa vairākām stundām, līdz āpši iznāca no alas,” atklāj Māris, kurš 
tagad nolēmis, ka pienācis laiks parādīt savus darbus Latvijas Dabas muzeja 
apmeklētājiem.  
 
Izstādē skatāmas vairāk nekā simts fotogrāfijas. Par atbalstu izstādes sarīkošanā Māris 
saka lielu paldies Dabas muzejam, izdevniecībai „Rīgas Viļņi” un tās direktorei Aijai Šmidrei, 
fuji.lv un SIA „Rilita” valdes loceklim Mārim Kaļvam.  
 
 
Atbalstītāji 

 
 
 
 

Plašāka informācija www.dabasmuzejs.gov.lv  
 

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


 
 
ATTĀLINĀTIE MUZEJA PAKALPOJUMI 
 
Turpinoties ārkārtējai situācijai valstī, Dabas muzeja speciālisti papildinājuši attālināto 
pakalpojumu piedāvājumu, ietverot gan ģimenēm ar bērniem, gan jebkuram interesentam 
noderīgu informāciju. 
 
Turpmāk pakāpeniski muzeja tīmekļa vietnē tiks ievietoti muzeja speciālistu veidoto 
izstāžu materiāli. Šobrīd pieejama informācija no izstādes „Svešie mūsu dabā”, kas vēstīja 
par Latvijā sastopamo svešzemju un invazīvo sugu izplatību un to ietekmi uz vietējo 
bioloģisko daudzveidību.  
 

 
 

Foto – LDM arhīvs 

 
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/index.php/lv/izstades/muzeja-veidotas-izstades 

 
Muzeja tīmekļa vietnē joprojām pieejama 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 
 
 
 
 
 

https://www.dabasmuzejs.gov.lv/index.php/lv/izstades/muzeja-veidotas-izstades
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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, 
izņemot ceturtdienas. 
 
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.  
 
Valsts asinsdonoru centra Donora privilēģiju kartes īpašniekam un vienam viņa draugam 
50 % atlaide pamatekspozīciju apmeklējumam.  
 
PAZIŅOJUMI 
Informējam, ka ekspozīcijās „Latvijas zīdītāji” un „CITES” notiek rekonstrukcija un 
ekspozīcijas ir slēgtas. 
 
Aicinām, plānojot apmeklējumu, iepazīties ar aktuālo informāciju muzeja tīmekļa vietnē.  
 

 
MUZEJA DARBA LAIKS 

Pirmdienās slēgts 
Otrdienās slēgts 

Trešdienās 10.00–17.00 
Ceturtdienās 10.00–17.00 
Piektdienās 10.00–17.00 
Sestdienās 11.00–17.00 
Svētdienās 11.00–17.00 

 
MUZEJA DARBA LAIKS LĪGO SVĒTKOS 

13.06. 11.00–17.00 
21.06. 11.00–17.00 
23.06. muzejs slēgts 
24.06. muzejs slēgts 

 
www.dabasmuzejs.gov.lv  

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

