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Piedāvājumi

Latvijas Universitātes Muzeja 

Ģeoloģijas kolekcijās

• Ekskursijas

• Nodarbības, mācību stundas muzejā

• Nodarbības dabā ārpus LUM telpām

• Izstādes un informatīvi materiāli

• Aktuālās iespējas 



Muzejs šodien ir izglītības un informācijas centrs,  
arī kā sasaiste starp izglītību un zinātni. Arī 

mācīšanās muzejā ir kā pastarpināta izglītība 
nozīmīgas pieredzes un prasmju gūšanai

Mērķauditorija, ar kuru tiekamies Latvijas 
Universitātes Muzeja Ģeoloģijas kolekcijās, ir 
dažāda vecuma grupas, pieaugušo interešu 

grupas, skolotāji un skolēni, speciālisti un citi 
interesenti



• Pēc atjaunošanas un pārvietošanas uz jaunām 

telpām LU Muzeja spēja piedāvāt plašu 

programmu visu vecumu apmeklētājiem, kā arī 

to saskaņot ar skolēnu mācību vielu, īpaši, ja 

reālus dabas priekšmetus drīkst ņemt rokā, 

izmēģināt un eksperimentēt, noteikti ir 

palielinājusies

• Mūsu muzeja specifika ļauj realizēt mūsdienu 

ideju par moderna muzeja iespējām: bērniem ir 

iespēja izmēģināt un izzināt pašiem, jauniešiem 

– apgūt un izpētīt, bet pieaugušajiem – vēl arī 

izprast sarežģītās dabas parādības



LU Muzeja Ģeoloģijas ekspozīcija 

Kronvalda bulvārī 4, Rīgā

https://www.lu.lv/muzejs/kolekcijas/geologijas-kolekcijas/

Ģeoloģijas kolekcijas  LU 

ir plašas un 

daudzveidīgas,  un varam 

uzskatāmi ilustrēt 

daudzus mūsdienu 

Zemes zinātņu aspektus 

un aktuālo problemātiku. 

Ir iespēja sastapties ar 

speciālistiem un izmantot 

viņu pieredzi un 

profesionālās 

kompetences gan zinātņu 

nozares jomā, gan 

muzeju jomā



Piedāvāto ekskursiju tēmas Ģeoloģijas ekspozīcijā 
Eksponētās, kā arī apmeklētāju aktīvai darbībai pieejamās

kolekcijas jau dod ierosmi konkrētai tematikai
Iespējamie varianti:
skolēniem 1. - 6.klasē
 Minerālu un iežu daudzveidība Zemes garozā
 Magmatiskie vai nogulumieži
 Smilšakmens vai zelta smiltis
 Māli Latvijā un to pielietojums
 Kas mums zem kājām?

skolēniem 7. - 9.klasē
 Dinamiskā Zeme – senie un mūsdienu ģeoloģiskie procesi arī)
 Zemes ģeoloģiskā attīstība un tās galvenie posmi
 Pārakmeņojumi un citas fosīlijas

vidusskolēniem un augstskolu studentiem
 Latvijas ģeoloģija, derīgie izrakteņi un dabas bagātību

izmantošana
 Latvijas kristāliskais pamatklintājs un bagātības Zemes dzīlēs
 Devona periods – bruņuzivju vai Ventastegas laikmets Latvijā?



LU Muzeja Ģeoloģijas ekspozīcijā tiek piedāvātas 

tematiskas ekskursijas
dažādu vecumu vai interešu grupu apmeklētājiem

 Kristālu augšana un dārgakmeņi
 Kā izskatās Mendeļejava ķīmisko elementu tabula 

dabā un ko nēsājam ik dienu savā kabatā
 …un citas tēmas (pēc vēlmēm un ieinteresētības)

Mācību stunda muzejā papildina skolas mācību
programmu dabas zinību priekšmetos, ģeogrāfijā,
vides zinībās, ķīmijā, bioloģijā, fizikā un citos. 
Ikkatrs var izvēlēties sev interesantāko!

Tēma: Latvijas ģeoloģiskais griezums un derīgie izrakteņi 

Latvijā sastopamo iežu apskate un saruna par visiem Latvijā 
iegūstamajiem derīgajiem Zemes dzīļu resursiem. 

Mērķauditorija: skolēni, studenti, pieaugušie 

Skaits grupā: 5 -20 apmeklētāju
Ilgums: 45 minūtes - 1,5 stunda (pēc pieprasījuma)
Samaksa:  skolēnam, studentam, pensionāram - 1,00 EUR; 
pieaugušajam - 2,00 EUR; grupu pavadošajām personām, LU 
studentiem un darbiniekiem – bez maksas.
Ekskursijas apraksts

Tēma: Fosilijas un ieži Latvijā. Ģeoloģija Latvijā

Ekskursijas apraksts



Ģeoloģijas kolekcijas, kuras nodrošina priekšmetisku atklāsmi

Kolekcijas ekspozīcijā: 

• muzeja ekspozīcijas jaunā daļa: Latvijas ģeoloģiskais griezums, 
kurā ir gan Latvijas ģeoloģija, gan Zemes dzīļu resursi jeb derīgie 
izrakteņi mūsu valstī vai vienkāršāk: ‘’Kas mums zem kājām?’’

• interesantākie minerāli un kristāli

• Latvijas ģeologu memoriālie priekšmeti un ģeoloģijas vēstures 
liecības

• pašlaik daļēji izstādītas derīgo izrakteņu un pārakmeņojumu
kolekcijas

• sagatavošanā: tematiski apvienota akmens un fosīliju paraugu 
kolekcija no daudzām pasaules valstīm

Daudzveidīgas kolekcijas muzeja krājumā:

• ieži, metālu rūdas, pseidometeorīti

• iežu plānslīpējumu kolekcija

• seno dzīvnieku un augu pārakmeņojumu kolekcijas



… un telpas dažādajām interaktīvajām nodarbībām

Ir iespēja piekļūt 
oriģināliem 
materiāliem, 
autentiskajiem 
muzeja 
priekšmetiem, to 
atpazīšanas un 
atklāšanas iespēja.

Ir īpašā muzeja 
vide, atmosfēra, 
kas nerada stresu 

Bērniem ir iespēja izmēģināt un izzināt pašiem, jauniešiem – apgūt un 

izpētīt, bet pieaugušajiem – vēl arī izprast sarežģītās dabas parādības



LUM Ģeoloģijas ekspozīcijā tiek piedāvātas 

aktīvas nodarbības

Nosaukums:  Minerālu daudzveidība Zemes garozā

Mērķis: iepazīties ar minerāliem, kas sastopami Latvijā un citur 

pasaulē, kā arī saskatīt dabas daudzveidību un skaistumu

Latvijā 

sastopamie 

minerāli: zelts 

un ģipsis 



LUM Ģeoloģijas ekspozīcijā tiek piedāvātas 

aktīvas nodarbības

• Vadfosilijas Latvijā (interaktīvā nodarbība 
muzejā interesentiem  no 7 gadu vecuma)

• Nodarbības apraksts

• Nodarbības vadītājs: Māris Rudzītis, 
Mg.geol.
Pieteikšanās: maris.rudzitis@lu.lv

• Smiltis vai smilšakmens – interaktīva 
nodarbība skolēniem un citiem 
interesentiem

• Nodarbības apraksts

• Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, 
Dr.geol.
Pieteikšanās: vija.hodireva@lu.lv

• Kristāli un kristalizācija

• Nodarbības apraksts

• Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva



Parasti aktivitātes realizējas ne tikai ekspozīcijā, bet arī tās pašas 

tēmas izzināšana turpinās uz galda pieejamajās, specializētajās, īpaši 

sagatavotajās akmens materiālu kolekcijās: taustāmajās, cilājamajās, 

aktīvi pētāmajās, apgūstot prasmi noteikt kristālu formu, optiskās 

īpašības, cietību un daudz ko citu



Tālākizglītības programmu iespējas 

izmantojot LU Muzeja Ģeoloģijas kolekcijas

LU zinatnisko konferenču ietvaros tiek organizētas un sagatavotas specializētas tematikas
ekskursijas-nodarbība muzejā

Pēdējā laikā tika gatavots ne vien virtuālais stāstījums par kolekciju, bet arī tika izveidots
piedāvājums-ekskursija visiem ieinteresētajiem un zinātgribošajiem par akmens
izmantošanu Rīgas arhitektūrā un pārvērtību procesu mūsdienu pilsētvidē.

Iespējamo programmu piemēri nākotnē: 

‘’No pasaules augstākajiem kalniem līdz mikropasaules sīkajām daļiņām’’

‘’No naftas līdz dzeramajam ūdenim’’

‘’No bruģakmens līdz dārgakmenim’’ …



LU Muzeja Ģeoloģijas kolekciju izmantošana mākslā un zināšanu 

apguvei pilsētvides objektos

Papildinformācija: https://www.lu.lv/muzejs/kolekcijas/geologijas-kolekcijas/

https://www.facebook.com/lumuzejs/



Izbraukuma nodarbības dabas objektos



Izstādes – virtuālās un mobīlās
No  LU Muzeja Ģeoloģijas kolekciju krājuma materiāliem  esam 

sagatavojuši izstādi  ‘’Dārgumi Latvijas Zemes dzīlēs’’,  kas varētu tikt 

iekārtota jebkurā Latvijas skolā vai bibliotēkā 



LUM Informatīvie materiāli

Muzeja ekspertu un speciālistu konsultācijas Zemes 
zinātņu jomā 

Izziņas materiāli virtuālajā vidē (rubrikas)

• LU simtgades atklājumi

• Mēneša priekšmets

• Zem lupas

• Sarunas muzejā 

Publicētie izziņas materiāli bukletos

• «Zemes dzīļu bagātības Latvijā – ģipšakmens» 

• «Ir vai nav meteorīts» un citi izdevumi 



• https://www.lu.lv/muzejs/kolekcijas/geologijas

-kolekcijas/

• https://www.facebook.com/lumuzejs/



Paldies par uzmanību!

Uz tikšanos LU Muzeja 

Ģeoloģijas ekspozīcijā 

Kronvalda bulvārī 4, Rīgā


