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1920. gada 6. maijs
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Pirmais ieraksts LU Sistemātiskās 
zooloģijas institūta 

(toreiz vēl Latvijas Augstskolas 
Zooloģijas kabineta) inventāra 
grāmatā: 

«K. Marggraf: rēķ Nr. 2: 2 
ķirurģiskas šķēres un 1 pinsete, 
inventāra nr. 1, 2, 3; vērtība 70 
rubļu.»



1920. gada 20. maijs 
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Muzeja eksponāti un kolekcijas no 
ēkas Raiņa bulv. 19 tika pārvesti uz 
ēku Kronvalda (toreiz Puškina) bulv. 
9, un tur sākās inventarizēšana un 
sakārtošana. 

Tāpēc tieši šo datumu var uzskatīt 
par Zooloģijas muzeja dzimšanas 
dienu. 



1920. gada 15. jūnijs 
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37 ieraksti LU Sistemātiskās 
zooloģijas institūta (toreiz vēl 
Latvijas Augstskolas Zooloģijas 
kabineta)  inventāra grāmatā –
putnu izbāzeņi. Divdesmit no tiem 
saglabājušies līdz mūsdienām.

Lielā gaura Mergus merganser



1920. gada 31. oktobris
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Latvijas Augstskolas 
Salīdzinošās anatomijas 
un eksperimentālās 
zooloģijas institūta 
atklāšana.
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Cirķelis



1923. gads 

Zooloģijas kabinetu 
pārveido par 
Sistemātiskās zooloģijas 
institūtu, 

par tā direktoru kļūst 

prof. Embriks Strands.
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1944. gads

Uz Sistemātiskās zooloģijas institūta 
bāzes izveido Zooloģijas katedru.

Uz Salīdzinošās anatomijas 
eksperimentālās zooloģijas institūta, 
ko daudzus gadus vadījis Naums 
Lebedinskis, bāzes izveido Cilvēka un 
dzīvnieku fizioloģijas katedru. 



1944. - 1948. gads 

Zooloģijas katedru vada 
doc. Olga Trauberga.
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1948. - 1950. gads 

Zooloģijas katedru vada

prof. Konstantīns Bogojavļenskis
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1951. gads 

Zooloģijas katedras 
vadītāja amatā darbu 
uzsāk 

ģenētiķis un zoologs 
prof. Jānis Lūsis.
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1961.gads

Prof. J. Lūša, kā arī toreizējās fakultātes dekānes R. Eglītes un LVU rektora 
J.Jurgena pūļu rezultātā  pie Zooloģijas katedras kā apakšstruktūra tika izveidots 
Zooloģijas muzejs ar divām štata vietām.
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1967. gads 

Pateicoties prof. J. Lūša iniciatīvai sāka iznākt “Zooloģijas muzeja raksti” 
(pirmais laidiens gan saucās “Zooloģijas muzeja biļetens”). Desmit gadu 
laikā iznāca 15 numuri, bet sākot ar 1979. gadu tie iznāca kā atsevišķi 
rakstu krājumi (iznākuši 8). 



1969. gada 8. februāris 
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Par godu P. Stučkas Latvijas Valsts 
universitātes 50. gadadienai 
Zooloģijas muzeja ekspozīciju svinīgi 
atklāj apmeklētājiem. 

Atklāšanas lenti pārgriež prof. R. Kondratovičs



1972. gads 

Par Zooloģijas katedras, 

tātad arī muzeja, 

vadītāju kļūst doc. Rita Eglīte.
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1982. gads 

Par Zooloģijas katedras, 

tātad arī muzeja, 

vadītāju kļūst doc. Anna Volkova.
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1983. gads
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Sakarā ar Bioloģijas fakultātes
pārcelšanos uz ēku Kronvalda 
bulvārī 4, radās nepieciešamība 
iecelt atbildīgo direktoru no muzeja 
darbinieku vidus.

No 1983. gada ZM vadīja zin. kand. 
(tagad asoc. prof.) Tatjana Zorenko 



18

1990. gads 
Tiek izveidots vienots Latvijas Universitātes Muzejs ar 6 filiālēm: 

▪ LU Vēstures muzejs, 

▪ Zooloģijas muzejs, 

▪ Ģeoloģijas muzejs, 

▪ Skaitļošanas un tehnikas muzejs, 

▪ Botānikas muzejs un 

▪ Pedagoģijas muzejs. 

Turpmākajos gados šiem muzejiem pievienojās

▪ Fridriha Candera – kosmosa izpētes muzejs, 

▪ Cilvēka patoloģijas muzejs, 

▪ Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs.
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1998. gads 

Muzeja nosaukums tiek mainīts uz: 

Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs (saīsinātais 
nosaukums - LU ZTVM), kura ietvaros saglabājas Zooloģijas muzeja 
nosaukums.
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2018. gads 

Notiek muzeja reorganizācija. Tagad zooloģijas muzeja nosaukums ir 

LU Muzeja Zooloģijas kolekcijas. 

Tāpat, kā agrāk, LU un citu augstskolu studentiem šeit ir iespēja 
iepazīties ar dzīvnieku valsts daudzveidību ekspozīcijā, kā arī strādāt 
fondos ar kolekcijām. 



Paldies par uzmanību!


