3.–6.09.
Izstāde „Dālijas 2020”
Pateicoties siltajai vasarai, izstāde solās būt īpaši krāšņa. Tajā būs apskatāmas vairāk nekā 400
dāliju šķirnes, daļa no tām – izcili un pirmo reizi aplūkojami pašmāju selekcionāru jaunumi.
Izstāde tapusi sadarbībā ar selekcionāriem un audzētājiem no biedrības „Latvijas Dālijas”,
Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī. Selekcijas un
kolekciju jaunumus no visas pasaules aplūkot piedāvās: Helga Ancāne, Aivars Baroniņš, Rita
Zaļā, Iveta Mellace, Agija Karlsone un Rita Ancāne. Pirmo reizi savas selekcionētās dālijas
parādīs Maija un Ēvalds Breikši no Valmieras.
Latvijas Dabas muzeja Izstāžu zāle, 2. stāvā
9.–13.09.2020.
Izstāde „Sēņu dienas 2020”
Izstādē būs skatāmas Latvijas dabā augošās ēdamās un neēdamās, indīgās un reti sastopamās
sēnes. Un, kā vienmēr, izstādes laikā muzeja speciālisti katru rītu dosies mežā, lai pievestu
jaunas sēnes.
Izstādes laikā konsultācijas sniegs mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere, kā arī citi zinoši
muzeja speciālisti.
Muzeja kasē joprojām iespējams iegādāties „Lielo Latvijas sēņu grāmatu”.
Latvijas Dabas muzeja Izstāžu zāle, 2. stāvā
16.–20.09.2020.
Izstāde „Ārstniecības augi, garšaugi un dažādi netradicionālie dārzeņi”
Rudenī, kad īpaši svarīga kļūst imunitātes stiprināšana, piedāvājam apmeklēt izstādi un iepazīt
ārstniecības augu daudzveidību, saņemt konsultācijas un uzzināt vairāk par to audzēšanu,
vākšanu un lietošanu. Izstādes dalībnieki sola bagātīgu eksponātu daudzveidību, kur līdzās
dažādiem ārstniecības augiem būs aplūkojamas gan Latvijā tradicionāli audzētas, gan retāk
sastopamas un jaunas, nesen iepazītas, dārzeņu šķirnes.
Izstāde rīkota sadarbībā ar Artūra 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 30 cilvēki.

No 1. līdz 6. septembrim
Uzdevums „Putnu alfabēts”
Uzdevums palīdzēs noskaņoties jaunajam mācību gadam – rosinās rakstīt, vērot un pētīt.
Aktivitāte piemērota ģimenēm ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Dalība ar muzeja ieejas biļetēm.
26. septembrī no plkst. 11.00 līdz 16.00
Ģimenes diena „Sēņu grozs"
Izglītojošs pasākums ģimenēm ar bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem.
Dabas muzeja speciālisti būs sarūpējuši uzdevumus un radošas aktivitātes par sēnēm.
Dalība pasākumā ar pieteikšanos, ieeja ar muzeja biļetēm + nodarbības biļete ģimenei – 2,00 €.

Pēc rekonstrukcijas atvērta ekspozīcija „Latvijas putni”, kas papildināta ar putnu balsu
monitoriem. Ekspozīcijā skatāmas gandrīz 300 Latvijas putnu sugas. Eksponēti gan jaunākos
laikos iegūti, gan vēsturisku kolekciju putnu izbāžņi.

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:







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 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
MUZEJS ATVĒRTS ARĪ OTRDIEN, 1. SEPTEMBRĪ, 10.00–17.00.

www.dabasmuzejs.gov.lv

