
TUKUMA BIOLOĢIJAS UN DABASZINĪBU SKOLOTĀJU METODISKĀS APVIENĪBAS  
VIENAS DIENAS IZBRAUKUMA SEMINĀRS 

2012. gada 20. SEPTEMBRIS 
 

PROGRAMMA 

 
09:08 – 09:30 Ierašanās Salaspilī ar vilcienu no Rīgas.  

 

09:30 – 11:30 
NBD zālē, pēc 
tam rozārijā. 
 

 

Stāsts bildēs un smaržās „Rozes un to selekcija Nacionālajā Botāniskajā dārzā”.  
 

Pirmā daļa: bildes. Prezentācija par parka rožu selekcijas darbu Botāniskajā 
dārzā no tā dibināšanas līdz mūsdienām. Stāsts, kuru varam piedāvāt arī 12. 
klašu audzēkņiem kā ilustrāciju mācību programmas tēmai „Selekcija”. 
Otrā daļa: smaržas. Ekskursija Botāniskā dārza rozārijā, kurā šogad zied vairāk 
nekā 300 rožu šķirnes.  
Stāstniece – NBD Lakstaugu floras nodaļas asistente, grāmatas „Latvijas rozes” 
autore Ilma Nereta, kas ar rozēm strādā visu darba mūžu un ir viena no 
zinošākajām speciālistēm Latvijā. 

 

11:30 – 12:45  
 

Pusdienlaiks 
 

Iespēja paēst siltas pusdienas Botāniskā dārza tuvumā: 
� Mežzinātnes institūta „Silava” ēdnīca Rīgas ielā 111 
 

� Restorāns-picērija „4 pēdas” Līvzemes ielā 2, www.4pedas.lv 
 

� Kafejnīca „Ance” Līvzemes ielā 11/13, 
http://www.rogasmaize.lv/index.php?page=par-kafejnicu 

 

12:45 – 13:45 
NBD zālē 
 

Praktiska nodarbība „Ieskats augu aromātu pasaulē”. 
 

Nodarbības laikā varēsiet iepazīties ar augu ēterisko eļļu aromātiem un salīdzināt 
tos ar dzīvu augu smaržu. Nodarbību vadīs NBD pētniece, bioloģijas doktore 
Ludmila Višņevska.  
 

14:00-15:30 
NBD zālē,  
pēc tam 
laboratorijā 
 

„Stāsts par Noasa šķirstu.”  

Visā pasaulē Botāniskie dārzi kalpo par Noasa šķirstu augu sugām, kuru dabiskās 
atradnes ir apdraudētas vai iznīcinātas. Nacionālais Botāniskais dārzs nav 
izņēmums. 
 

Iepazīšanās ar zinātnisko darbu, kas tiek veikts augu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas jomā, ar reto augu pētīšanas metodēm, ar apdraudēto augu sugu 
genofonda saglabāšanas metodi – augu diedzēšanu un kultivēšanu sterilās audu 
kultūrās (in vitro). Stāsts, kuru dažādos līmeņos varam piedāvāt arī 5.-12. klašu 
audzēkņiem kā ilustrāciju mācību programmas tēmām, kas ietver dabas 
aizsardzības jautājumus. 
Vada NBD vadošā pētniece, bioloģijas doktore Dace Kļaviņa. 
 

15:30 – 16:00 
NBD zālē  
 

Kafijas pauze 

 
16:00-17:00 
NBD teritorijā 
 

Orientēšanās spēle „Atrodi un iepazīsti!” 

Jautra komandu spēle svaigā gaisā ar karti un darba lapām rokās. Uzvarētāji 
saņem balvas no NBD.  

 
17:21 vai 
17:59 

Vilciens uz Rīgu 

 
V/a „Nacionālais botāniskais dārzs”  

Vides izglītības un informācijas nodaļa 
Dace Miezīte, 29843443 


