
 

 
22.07.–16.08.  
Laines Kainaizes un Guntas Brakovskas gleznu izstāde „Koki. Dižkoki.” 
Laini Kainaizi un Guntu Brakovsku vieno īpašas attiecības un mīlestība pret kokiem. Pirmo 
reizi Latvijas Dabas muzejā būs skatāma abu mākslinieču gleznu izstāde „Koki. Dižkoki.”. 
Izstāde papildināta ar Dabas muzeja Botānikas nodaļas speciālistu ievāktajiem dabas 
materiāliem.   

L. Kainaize daudzus gadus piedalījusies Imanta Ziedoņu vadītajā Dižkoku atbrīvošanas 
grupā, taču interese par kokiem un to apjūsmošana māksliniecei ir tuva jau kopš bērnības.  
 
„Mani koki aptver daudzus Latvijas novadus, piemēram, Zemgalē – „Zīlēnu osis”, Kurzemē – 
gleznota „Zviedru cepure”, kur karavīri sabēruši kalnu ar cepurēm un pēc tam iestādījuši liepu 
un ozolu, Latgalē – pie Rinkeviču mājām gleznoju „Vītolu”, bet Vidzemē – Ķeipenes apkārtnē 
tapuši „Ozols”, „Aleja ar gaismu” un netālajā Taurupē – „Taurupes ozoli””, stāsta 
māksliniece.  
 
Gleznotājas Guntas Brakovskas aizraušanās ir Latvijas ziemeļnieciskā daba, kas 
iedvesmo visos gadalaikos, bet īpaši saistoši māksliniecei ir Latvijas varenie dižkoki. Starp 
gleznotajiem un zīmētajiem dižkokiem, G. Brakovskai  visiedvesmojošākais ir Kaņepju 
dižozols – otrais resnākais Baltijas valstīs. Māksliniece gleznojusi Vidzemes tāļu reljefās 
pakalnes, Daugavu un Gauju, varenos mežu masīvus un atsevišķus kokus.  
 
Izstādē apmeklētājus sagaidīs vītoli, priedes, oši, kastaņi, liepas un ozoli. 
 
Plašāka informācija www.dabasmuzejs.gov.lv  
 
 

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


 
30.07.–01.08.  
Izstāde „Dienlilijas 2020” 
Izstādē būs aplūkojami daudzi desmiti dažādu dienliliju. Kā ierasts, rīkotāji ik rītu apskatei 
piedāvās jaunus ziedus, kopumā izstādes laikā eksponējot vairāk nekā 300 šķirnes. 
Atšķirīgu formu un krāsu ziedi, krokotas, zobainas ziedlapu apmalītes ar dažādiem 
krāsainiem zīmējumiem, iespaidīga toņu dažādība – tādas ir daudzveidīgās un daudzu 
dārzkopju iecienītās dienlilijas. 
 
Izstāde rīkota sadarbībā ar SIA „Hedera Pluss” un Latvijas dienliliju kolekcionāriem. 
Latvijas Dabas muzeja Izstāžu zāle, 2. stāvā 
 
12.08.–16.08.2020. 
Izstāde „Gladiolas 2020” 
Gladiolas rotā neskaitāmus Latvijas piemājas dārzus. Krāšņā gladiolu izstāde daudziem 
saistās ar rudenīgu noskaņu, bet citi novērtē zieda izturību un ilgo ziedēšanu.   
Izstādes laikā būs iespējams saņemt informāciju par gladiolu šķirņu dažādību, jaunumiem 
un audzēšanu. 
 
Izstāde rīkota sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību. 
Latvijas Dabas muzeja Izstāžu zāle, 2. stāvā 
 
19.08.–23.08.2020. 
Izstāde „Tomāti 2020”  
Tradicionālā tomātu izstāde priecēs ar vairāk nekā 400 dažādām tomātu šķirnēm.  
Izstādē būs iespēja aplūkot gan Latvijas selekcionāru jaunākās, gan pasaulē jau labi 
zināmās un ievērību ieguvušās tomātu šķirnes, ko savos dārzos izlolojuši pašmāju 
kolekcionāri. Izstādes daudzveidīgajā tomātu krāsu paletē un izskata dažādībā katrs varēs 
atrast savai gaumei piemērotas šķirnes, ko jau nākamajā gadā izaudzēt piemājas dārzā. 
  
Izstāde rīkota sadarbībā ar A.Sildes dārzkopības entuziastu klubu „Tomāts”. 
Latvijas Dabas muzeja Izstāžu zāle, 2. stāvā 
 

 
 
Lai rūpētos par apmeklētāju drošību un ievērotu valstī spēkā esošos noteikumus 
par pulcēšanos un publiskajiem pasākumiem, informējam, ka izstādēs vienlaicīgi 
drīkst atrasties 25 cilvēki. 
 
Plašāka informācija www.dabasmuzejs.gov.lv  
 

http://www.gladiolus.lv/
https://dek-tomats.blogspot.com/
http://www.dabasmuzejs.gov.lv/


 
 
14.07.–09.08. 
Izstāde „Latvijas Dabas muzejam 175” tirdzniecības centrā „Aleja”, Vienības gatvē 194A. 

 
 

Izstāde iepazīstina ar jaunākajām ekspozīcijām, kas tiek veidotas muzeja jubilejas 

gadā un tiks atklātas rudens izskaņā – „Latvijas zīdītāji” un „CITES” (Vašingtonas jeb CITES 

konvencija ir valstu vienošanās, kas kontrolē starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto sugu 

augiem un dzīvniekiem).  

Jaunās ekspozīcijas top 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. 

Izstādē skatāmas jauno ekspozīciju vizualizācijas, dažādu dzīvnieku izbāžņi un 

muitā konfiscētie priekšmeti. Katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00 apmeklētājus sagaidīs 

muzeja speciālisti un aicinās pārbaudīt zināšanas par CITES konvenciju un Latvijas 

zīdītājiem.  

Ieeja – bez maksas  



 

 
 
Lūdzam neapmeklēt muzeju, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta 
pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. 
 
Muzejs ir atvērts apmeklētājiem saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem par 
pulcēšanos un publiskajiem pasākumiem. 
 
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; 
 Apmeklētāju plūsma tiks regulēta, vadoties pēc situācijas; 

 Aicinām veikt norēķinus ar maksājuma kartēm. 
 

Atvērtas ekspozīcijas un izstādes Apmeklētāju veselības drošības dēļ uz 
laiku nedarbojas 

Labdarības izstāde „Lidojums” 
Mineraloģija (slēgta sadaļa 

„Luminiscence”) 
Latvijas ģeoloģija 

Latvijas putni 
Pasaules dzīvnieki 

Latvijas augi un sēnes 
Dzīvība jūrās no ziemeļiem līdz dienvidiem 

Entomoloģija (kukaiņu pasaule) 
Cilvēks un vide 

Cilvēka evolūcija 

Dinamiskā ģeoloģija (t.sk. zemestrīce) 

Zemes un biosfēras evolūcija  

(t.sk. dinozauru modeļi) 

Latvijas zīdītāji (rekonstrukcija) 

CITES (rekonstrukcija) 

Ekspozīcijās slēgta daļa interaktīvo 
uzskates līdzekļu. 

 
 
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.  
 
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 

 
www.dabasmuzejs.gov.lv  

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

