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Aicinām atzīmēt 50. gadadienu cilvēka izkāpšanai uz Mēness
Informāciju presei sagatavoja Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) un projekts Meteoriti.LV.
Sestdien, 2019. gada 20. jūlijā plkst. 15:00-20:00 aicinām apmeklēt pasākumus Meteorītu muzejā Rīgā,
Nīcgales ielā 3a, kas veltīti 50. gadadienai kopš cilvēks pirmo reizi sasniedza Mēnesi. Līdz 11.
augustam bērnus vecumā no 5 līdz 12 gadiem aicinām piedalīties Starptautiskā mākslas konkursā
“Zem viena Mēness”.
1969. gada 20. jūlija vakarā NASA Apollo 11 Mēness modulis veiksmīgi piezemējās uz mūsu dabiskā
pavadoņa virsmas. Sešas stundas vēlāk, 21. jūlijā Nils Ārmstrongs spēra pirmo cilvēka soli uz Mēness,
19 minūtes vēlāk viņam pievienojās otrs astronauts Bazs Oldrins. Trešais astronauts Maikls Kolins
turpināja misiju Apollo 11 orbitālajā kuģī, 30 reizes apriņķojot Mēnesi. Par godu šim notikumam
Starptautiskā Astronomiskā savienība (IAU) koordinē ap 700 pasākumu vairāk nekā 120 valstīs, tai
skaitā Latvijā.
Rīgā, Meteorītu muzejā sestdien gaidīsim apmeklētājus piecu stundu garumā, atzīmējot Mēness
iekarošanas 50. gadadienu. Pasākumi paredzēti visām vecuma grupām. Meteorītu muzeja eksponātu
apskate šajā dienā būs pieejama par ziedojumiem. Apmeklētājiem būs iespējams apskatīt un pat
pieskarties Mēness meteorītiem - īstiem Mēness gabaliņiem. Dienas laikā speciāla programma plānota
bērniem, piemēram, simboliskas Mēness sprinta skriešanas sacīkstes “Skrējiens uz Mēnesi”.
Informācija internetā: www.meteoriti.lv.
Bērnus vecumā no 5 līdz 12 gadiem aicinām piedalīties Starptautiskā mākslas darbu konkursā “Zem
viena Mēness” (“Under One Moon”), kuru organizē Starptautiskā Astronomijas savienība. Darbi
jāuzzīmē vai jāuzglezno A4 formātā un ieskenētā veidā līdz 11. augusta plkst. 18.00 (pēc Latvijas
laika) jāiesniedz konkursam, izmantojot internetu. Darbi tiks vērtēti trīs vecuma kategorijās. Atsevišķā
nominācijā labākos Latvijas darbu autorus aicināsim piedalīties īpašajos Meteorītu muzeja pasākumos
2020. gadā, bet uzvarētājiem sagādāsim piemiņas balvas. Informācija internetā:
www.meteoriti.lv/pasakumi/ZemVienaMeness.
Latvijas Astronomijas biedrība apvieno astronomijas profesionāļus un interesentus, lai popularizētu
astronomiju. LAB biedri piedalās žurnāla „Zvaigžņotā Debess” veidošanā, vada debess novērojumus
Latvijas Universitātes Astronomiskajā tornī un organizē regulāras informatīvas sanāksmes. Plašāka
informācija LAB vietnē www.lab.lv
Projekta Meteoriti.LV un Mazā meteorītu muzeja mērķis ir veicināt meteorītikas un ar to saistīto
zinātņu attīstību un popularizēšanu Latvijā. Plašāka informācija vietnē www.meteoriti.lv.

LAB atgādina, ka līdz 5. augustam turpinās vārdu došana Latvijas citplanētai un tās zvaigznei.
Vārdus var dot LU interneta vietnē ej.uz/citplaneta.
Papildu materiāli preses relīzei: www.meteoriti.lv/preses-relizes
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