14.–18.10.
Izstāde „Ķirbji 2020” – saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī izstāde ATCELTA
Ķirbju audzēšanas interesentus, entuziastus un rudens lielogu garšu cienītājus no 14. līdz 18.
oktobrim aicinām uz gadskārtējo ķirbju parādi Dabas muzejā, kurā A.Sildes Dārzkopības
entuziastu kluba „Tomāts” biedri demonstrēs savu šā gada ražu – būs apskatāmas gan
iecienītas un gadu laikā pārbaudītas vērtības, gan jaunas un pārsteidzošas šķirnes.
Izstādes laikā Artūra Sildes Dārzkopības Entuziastu kluba „Tomāts” biedri interesentiem sniegs
konsultācijas par ķirbju audzēšanu, to pielietošanu kulinārijā, konditorejā un vīna darināšanā, kā
arī konsultēs piemērotāko šķirņu izvēlē. Būs iespēja iegādāties ne tikai ķirbjus un to
izstrādājumus, bet arī plašā izvēlē sēklas, kas reģistrētas VAAD sēklu kontroles departamentā.
Izstāde rīkota sadarbībā ar A.Sildes dārzkopības entuziastu klubu „Tomāts”.
Latvijas Nacionālā 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 30 cilvēki.

3., 10. un 17. oktobrī - saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī nodarbības ATCELTAS
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.
Nodarbības notiek 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”.
Nodarbību tēma oktobrī – Zemes nebeidzamais ceļojums.
Uz nodarbībām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni – 67356039.
Dalība pasākumā – ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 5,00 €.
Dalībnieku skaits ierobežots.

No 28. oktobra
Uzdevumu trasīte „Zelta rudens"
Uzdevumu trasīte palīdzēs atklāt rudens krāsas dabā – no oranžām lapām un brūnām sēņu
cepurītēm līdz krāšņiem minerāliem, dzelteniem tauriņiem un zelta rudens krāsu putniem.
Aktivitāte piemērota ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Uzdevumu grāmatiņas latviešu vai krievu valodā iespējams saņemt vestibilā.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
Dalībniekus lūdzam izmantot savu rakstāmpiederumu – zīmuli vai pildspalvu.
31. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 16.00 – saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī pasākums
ATCELTS
Ģimenes diena „Noslēpumainais kalcīts"
Izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem.
Dabas muzeja speciālisti būs sarūpējuši uzdevumus un radošas aktivitātes par vienu no
izplatītākajiem minerāliem – kalcītu.
Dalība pasākumā ar pieteikšanos, ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €.

Lūdzam neapmeklēt muzeju, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija.
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:










Apmeklējot muzeju, personām no 13 gadu vecuma jālieto sejas maska vai sejas
vairogs;
Grupas apmeklējumu vienmēr pieteikt, arī ja netiek pieteikti gida pakalpojumi;

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.

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–otrdienās slēgts
Trešdienās–piektdienās 10.00–17.00
Sestdienās–svētdienās 11.00–17.00
www.dabasmuzejs.gov.lv

