Latvijas Muzeju padomes sēdes
PROTOKOLS
2021. gada 21. oktobrī
Attālinātā sēde sākas plkst.: 11:00

Nr. 137

Sēdi vada: padomes priekšsēdētāja Una Sedleniece.
Protokolē: KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja vietniece Daina Ratniece.
Piedalās Latvijas Muzeju padomes balsstiesīgie locekļi:
Agrita Ozoliņa, Anastasija Strauta, Antra Medne, Ināra Dundure, Ināra Rumbina, Inese
Berķe, Irina Zeibārte, Iveta Blūma, Iveta Ruskule, Jānis Garjāns, Juris Ciganovs, Renārs
Zaļais, Sandra Ozoliņa, Una Sedleniece, Uldis Zariņš.
Nepiedalās: Agris Šmits, balstiesības deleģējis J.Garjānam.
Piedalās uzaicinātās personas:
G. Dreiblate, KM Arhīvu, bibliotēkas un muzeju nodaļas vecākā referente; D. Ratniece,
KM Arhīvu, bibliotēkas un muzeju nodaļas vadītājas vietniece; L.Lūse, Rundāles pils
muzeja direktore; B.Vanaga, Rundāles pils muzeja Mākslas pētniecības nodaļas vadītāja;
N. Puntulis, kultūras ministrs; L. Johansone, Olaines Vēstures un mākslas muzeja
direktore.
Darba kārtība:
1. Atzinums par Rundāles pils muzeja akreditāciju.
Ziņo: G. Dreiblate
2. Atzinums par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora kandidāti Lieni
Johansoni.
Ziņo: D. Ratniece
3. Muzeju nozares aktualitātes, dažādi.
1. Atzinums par Rundāles pils muzeja kārtējo akreditāciju
G. Dreiblate komentē Rundāles pils muzeja kārtējās akreditācijas komisijas ziņojumu, kurā
rekomendēts muzeju akreditēt uz desmit gadiem.
L. Lūse komentē ziņojumu, norādot, ka muzejs regulāri pārskata iepērkamo priekšmetu
sarakstu, iespējams to var noformēt kā krājuma politikas papildinājumu.
U. Sedleniece jautā, vai ir skaidrība par muzeja turpmāko juridisko statusu – atvasināta
publiska persona.
U.Zariņš informē, ka, ņemot vērā šī brīža situāciju, nav skaidrs procesa laika rāmis.
J.Garjāns norāda, ka tā būs muzeja reorganizācija, līdz ar to jāņem vērā normatīvo aktos
noteiktais regulējums attiecībā uz muzeja akreditāciju. Interesējas, kāds ir plānoto muzeja
struktūrvienību – pils dārza un Latvijas dekoratīvās mākslas vēsturisko stilu attīstības
ekspozīcijas veidošanas mērķis.
L.Lūse paskaidro, ka atsevišķu struktūrvienību izveides mērķis ir saistīts ar pašreizējo
muzeja kapacitāti, kas nespēj nodrošināt dārza un ekspozīcijas publicitāti un pieejamību
nepieciešamā apjomā. Plānots piesaistīt amata vietas, lai nodrošinātu šo struktūru
pilnvērtīgu funkcionēšanu.
I.Dundure interesējas, vai muzejam ir redzējums saistībā ar Mežotnes pils nākotni.

L.Lūse komentē, ka šāda mēroga ēkas muzealizācijai būtu nepieciešams piesaistīt papildu
budžeta līdzekļus, kuru muzeja rīcībā šobrīd nav.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.
1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Rundāles pils muzejam un Kultūras
ministrijai par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas
atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.
2. Atzīt, ka Rundāles pils muzejs atbilst kārtējās akreditācijas prasībām un
ieteikt Kultūras ministrijai izsniegt muzejam Akreditācijas apliecību uz
desmit gadiem.
3. Rundāles pils muzejam informēt Kultūras ministriju par muzeja darbības
pilnveidošanas ieteikumu izpildi atzinumā noteiktajā termiņā.
Pieņemts vienbalsīgi.
I.Rumbina informē padomes locekļus par situāciju Zemgales muzejos saistībā ar
administratīvi teritoriālo reformu. Norāda, ka vairākās pašvaldībās šobrīd tiek veidota
muzeju darbības struktūra, līdz ar to muzeji nevar sagatavot akreditācijai nepieciešamos
dokumentus. Tas varētu būt šķērslis pieteikumu iesniegšanai VKKF mērķprogrammās.
I.Dundure ierosina pagarināt muzeju akreditācijas statusu, kamēr tiek veidotas jaunās
muzeju darbības struktūras. Norāda, ka visām pašvaldībām jāizstrādā jaunā struktūra līdz
2022. gada 1. jūlijam.
J.Garjāns norāda, ka normatīvais regulējums neparedz iespēju pagarināt akreditācijas
statusu muzejiem, kuru akreditācijas termiņš ir beidzies. Ierosina lūgt VKKF mainīt 2022.
gada konkursu nolikumu, lai tajos var piedalīties arī akreditēti pašvaldību muzeji, kuru
akreditācijas termiņš ir beidzies, bet to struktūra ir reorganizācijas procesā.
Nolemj: Latvijas Muzeju padome sagatavo un iesniedz vēstuli Valsts kultūrkapitāla
fondam.
U.Sedleniece atstāj sēdi 12.00.
Sēdi vada J.Garjāns.
2. Atzinums par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktora kandidāti Lieni
Johansoni
N. Puntulis informē par Kultūras ministrijas lēmumu par Rīgas vēstures un kuģniecības
muzeja direktori iecelt Lieni Johansoni.
D.Ratniece informē par atklātā konkursa uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
direktora amatu gaitu.
L.Johansone sniedz savu redzējumu par muzeja attīstību turpmākiem pieciem gadiem.
Muzeju padomes locekļi uzdod precizējošus jautājumus direktora kandidātei.
J.Garjāns nolasa atzinuma projektu:
Iepazinusies ar kandidātes iesniegto Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja
turpmākās darbības attīstības piedāvājumu pieciem gadiem, kā arī uzklausījusi
kandidātes atbildes uz jautājumiem, Latvijas Muzeju padome atbalsta Lienes
Johansones iecelšanu par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktori.
Par: 14.
Atturas: 1.
I.Berķe informē par Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktores ierosinājumu
vērtēt iespējas nelielās muzejisko priekšmetu krātuves nodot novadu bibliotēku pārziņā, ja
to krājums pārsvarā ir rakstiskie vai foto materiāli.

J.Garjāns vērš uzmanību, ka jāraugās atbilstoši katras krātuves saturam, ņemot vērā
darbinieku kvalifikāciju un citus apstākļus. Ja krājumā pārsvarā ir lietiskie priekšmeti – tas
nebūtu vēlams.
U.Zariņš uzskata, ka bibliotēkām ar muzejiem jāsadarbojas, bet bibliotēku kapacitāte nav
tik liela, lai masveidā pārņemtu mazās krātuves.
I.Dundure uzskata, ka jākoncentrējas uz akreditētiem muzejiem un nevajag vienlaicīgi
meklēt risinājumus arī mazajām krātuvēm. Rosina decembrī (iespējams – 13.decembrī)
Pašvaldību savienībā rīkot tikšanos pašvaldību pārstāvjiem un muzejiem. Aicina līdz tam
laikam sagatavot kopējo redzējumu un attīstības variantus.
A.Ozoliņa informē par mazo krātuvju situāciju Saldus novadā.
R.Zaļais izklāsta privāto muzeju darbības apstākļus Covid-19 krīzes apstākļos.
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