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Latvenergo koncerna korporatīvā sociālā atbildība 
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Enerģētikas muzejs Ķegumā
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Enerģētikas muzejs − iedvesmas vieta par nacionālo enerģētikas mantojumu un industrijas attīstību



Aktualitāte. Mērķis. Risinājumi.

Aktualitāte

• Muzejos, zinātnes centros un pasākumos 
apmeklētāji vēlas interaktīvus  eksponātus, kuros 
paši var radoši iesaistīties un līdzdarboties, lai  
izzinātu, izprastu, izjustu, gūtu jaunu pieredzi un 
zināšanas

• Aktuāla tēma ir videi draudzīgas – zaļās enerģijas 
ražošana no vēja, saules vai ūdens, lai veicinātu 
jauniešu interesi, izglītotu un veidotu izpratni par 
zaļās enerģijas ražošanas veidiem, procesiem, 
iespējām un energoefektīvu tās lietošanu

Mērķis

Piedāvāt Enerģētikas muzeja apmeklētājiem saistošu 
un izglītojošu interaktīvu eksponātu par zaļās enerģijas 
ražošanu, izmantojot fizikas likumus 

Potenciālie risinājumi

• Zaļās enerģijas ražošana, izmantojot radošas un 

fiziskās aktivitātes, fizikas likumus

• Efektīva enerģijas lietošana, ņemot vērā saražoto

enerģiju

• Salīdzināt dažādus ražošanas veidus un novērtēt

zaļāko

• Energotaupība mājsaimniecībā
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Muzejs Ķegumā klātienē un attālināti
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Ekspozīcija, izstāde Interaktīvie risinājumi

Elektroierīču izstāde

Ekspozīcija ar enerģētikas attīstību

Mobilais gids

Kinētiskā siena «Elektrības ceļš»

Digitālā izstāde par Ķeguma 

HES celtniecību

Virtuālā tūre

https://energetikasmuzejs.lv/#/digital-tours/#1

Āra ekspozīcija

Krātuve

Enerģētikas mantojuma krātuve

Ekspozīcija paviljonos

Āra ekspozīcija



Raksturīgākie priekšmeti muzejā 
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Zaļās ģenerācijas lieciniece –

Ķeguma HES turbīna, 1939. g.

Izcilā vācu inženiera O. Millera

izstrādātais Andrejsalas

elektrostacijas projekts, 1903. g.

UNESCO vērtība –

E. Krauca kolekcija

Rets eksponāts – Latvijā 

kaltie kāpšļi, 1926. g.

Rūpnīcā "VEF" 20. gs.  

ražots transformators

Senākais enerģētikas artefakts Latvijā –

Liepājas elektrostacijas ampērmetrs, 1899. g.

Kuzņecova fabrikā Rīgā ražoti izolatori, 1940. g.

Latvijas ceļu satiksmē pirmais 

reģistrētais ātrgaitas elektroauto –

Fiat Fiorino Elettrico, 2011. g.

Lielākā elektroenerģijas skaitītāju kolekcija Baltijas valstu 

muzejos –– no mehāniskajiem līdz digitālajiem skaitītājiem



Izaicinājuma eksperti
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Ina Lastovecka
Enerģētikas muzeja vadītāja

Guntars Mihailovs
Starptautisko attiecību speciālists

Danute Mihailova
Korporatīvās sociālās atbildības 

projektu vadītāja

Papildus eksperti: Oļegs Linkevičs un Kārlis Gičevskis



Papildinformācijai
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Muzeja virtuālā tūre https://latvenergo.lv/lv/energetikas-muzejs/ekspozicija-keguma#muzeja-ture

Digitālā izstāde par Ķeguma HES celtniecību https://energetikasmantojums.lv/

Mobilā lietotne https://www.youtube.com/watch?v=lTStxh3pGW4&t=8s

Virtuālais enerģētikas muzejs https://energetikasmuzejs.lv/#/

https://latvenergo.lv/lv/energetikas-muzejs/ekspozicija-keguma#muzeja-ture
https://energetikasmantojums.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=lTStxh3pGW4&t=8s
https://energetikasmuzejs.lv/#/


Lai veicas!
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