
Muzeja kolekciju raksturojums 
 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja atklātajā krājumā projektējamajā ēkā ir plānots izvietot 

priekšmetus no sakaru un signalizācijas, ritošā sastāva detaļu un agregātu, sliežu ceļu saimniecības, 

stacijas inventāra, ugunsdzēsības, rūpniecības ražojumu, modeļu kolekcijām. Šajās kolekcijās 

iekļautie priekšmeti ir gatavoti galvenokārt no metāla, koka, plastmasa, stikla.  To kopējais skaits 

šobrīd ir 280 vienības, kas datējamas ar laika periodu no 19.gs.beigām - 20.gs.beigām. 

Sakaru un signalizācijas kolekcija  

Kolekcijā iekļauti 29 lukturi,  lākturi, apgaismes lampas.  Tie pamatā gatavoti no metāla un 

stikla. Lielākā priekšmeta izmērs ir lākturim saindētas vietas apzīmēšanai  58X 30X 17 cm;  

  

Inv.nr. LDzM L688                                                               Inv.nr. LDzM 636 

Izm:    11X 8X 33 cm                                                                        

Sakaru un signalizācijas kolekcijā iekļautas arī  3 signālsveces , 2 signāltaures, 1 pakulsvece 

ārkārtas situācijas signalizācijai, 1 signālripas, petaržu komplekti,. Šie priekšmeti salīdzinoši ir 

nelieli, gatavoti no metāla, plastmasa.  

 

  

Petardes inv.nr. LDzM L2204                      Signālsvece Inv.nr. LDzM 634 

 Izm: d-5cm ; kaste 8X 12X 6,5 cm               Izm: d-3,5 cm garums-31cm  



                               

Vilciena astes signālripa inv.nr. LDzM L3352                    Signālripa inv.nr.LDzM 2360  

Izm: d-17 cm                                                                         Izm: ripas d- 16cm; garums-43,5 cm                     

 

Kā atsevišķa priekšmetu grupa kolekcijas ietvaros  izdalāmas sakaru ierīces, proti, 13 telefona 

aparāti, 2 rācijas, 2 morzes aparāti, 1 komutātors, 4 ierīces sakaru organizēšanai starp stacijām, 1 

skaļrunis, 1 selektors   Izgatavošanas materiāls koks, metāls, plastmas. Lielākā priekšmeta izmērs ir  

komutātoram 38X 21X 24 cm 

  

Pārnēsājamais telefons                            Morzes aparāts  

 inv.nr. LDzM 1104                                 inv.nr. LDzM 2595  

24,5x 9,5 cm                                             Izm: 43X 26X 23 cm 

 

 

Galda komutators inv.nr.LDzM L2093; Izm: 38X 21X 24 cm  



Ritošā sastāva detaļas un agregāti 

Šajā kolekcijā ietilps dažādas ritošā sastāva detaļas, kopumā 30 vienības, gatavotas no metāla, 

stikla, plastmasa.  Izmēros lielākais priekšmets ir tvaika lokomotīves lielais priekšas prožektors; izm:  

d-53, garums- 46 cm;  

 

Vēl šajā kolekcijā ietilpst 12 eļļas kannas,  21  dažādu izmēru uzgriežņu atslēgas, 3 atslēgu 

pagarinātāji, ogļu lāpsta, 4 skrūvgriežņi, 1 vagona bukses pārbaudes āmuriņš. Dažādas plāksnes gan 

1 vagona numura, gan 1 maršruta, gan 19 ritekļa izgatavotājrūpnīcas. Priekšmets ar vislielāko izmēru 

ir divgalvu uzgriežņu atslēga 66X 2010X 21 cm  

 

 

 

Uzgriežņu atslēga inv.nr.LDzM L19 

Izm: 335X 18X 12 cm 

                                     

Eļlas kanna inv.nr.LDzM L 54                              Eļlas kanna inv.nr.LDzM L 58 

Izm: d-15 cm; augstums 26 cm                             Izm: 51X 17 X 22 cm  

 



 

 

. 

 

Pavadoņa biļete Nr. 93; inv. LDzM L2205 

Izm: 7X 15 cm 

 

Sliežu ceļu saimniecība.  

Kolekcijā priekšmeti pēc izmēriem raksturojami kā  vislielākie, masīvākie, smagākie, pārsvarā 

gatavoti no metāla.  Kolekcijā ietilpst 27 vienības. Pēc izmēriem lielākais priekšmets ir sliežu ceļa 

platuma šablons K (1524 mm) platuma sliedēm 165X 24 cm. To svars var sasniegt ~ 10 kg. 

 

Stacijas inventārs  

3 stacijas lākteņi, 11 staciju  plāksnes, 7 staciju pulksteņi, 6 plombēšanas knaibles, inkasatora 

soma, airometrs. Pēc izmēriem lielākais priekšmets ir vagonu plombējamās knaibles 50X 20 cm  

 

 

Vagonu plombējamās knaibles Nr. 93; inv. LDzM 2563 

Izm: 50X 20 cm 

 



Ugunsdzēsība 

Ugunsdzēsības priekšmetu  kolekcija ir visnelielākā, tajā ietilpst kaujas siksna ar karabīni, 2 

ķiveres un kaujas cirvis.  

 

Ķivere inv.nr.LDzM L421; Izm: d-7,5 cm 

Rūpniecības ražojumi.  

Kolekcija kurā  priekšmeti pēc sava rakstura ir visdažādākie. Tajā ietilpst rūpnīcā “Fēnikss”, 

“Vairogs” , “Rīgas Vagon rūpnīcā” ražotā produkcija. Kopumā 24 vienības.  

                         

Gludeklis inv.nr.LDzM L 371                          Pakavu naglas inv.nr.LDzM L 374 

 Izm: 21x10x 21,5 cm                                        Izm: d-5,5 cm  

Modeļi 

Kolekcijā ietilps 25 dažādu mērogu ritekļu modeļi. Izgatavošanas materiāls, metāls, platmass. 

Liela daļa no modeļiem ir vairāk par metru gari un apmēram 60 cm plati.  

Ar visu priekšmetu sarakstu, fotogrāfijām un oriģināliem var iepazīties Latvijas dzelzceļa 

vēstures muzejā. Kontktpersona I.Rezgoriņa, galvenā krājuma glabātāja, t. 67232628. 

Plānojot priekšmetu izvietošanu, ir jāņem vērā to grupēšana pa kolekcijām un materiāliem. Kā 

arī uzglabāšanas prasības ko nosaka MK noteikumi Nr.956 Par Nacionālo muzeju krājumu. 


