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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 (pārstāv
Agri Šmitu), Inese Berķe, Irina Zeibārte, Iveta Blūma, Iveta Ruskule, Jānis Garjāns
(pārstāv Renāru Zaļo), Juris Ciganovs (pārstāv Antru Medni), Renārs Zaļais, Sandra
Ozoliņa, Una Sedleniece (pārstāv Ivetu Ruskuli), Uldis Zariņš.
Nepiedalās: Agris Šmits, Antra Medne, Iveta Blūma, Iveta Ruskule, Renārs Zaļais
Piedalās uzaicinātās personas:
G. Dreiblate, KM Arhīvu, bibliotēkas un muzeju nodaļas vecākā referente; D. Ratniece,
KM Arhīvu, bibliotēkas un muzeju nodaļas vadītājas vietniece; S. Ruskule, Latvijas
Nacionālā dabas muzeja direktore; A. Streile, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
vadītāja; I. Lastovecka, Enerģētikas muzeja vadītāja, I. Lāce, AS “Latvenergo”
Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības funkcijas direktore, V.
Andruškevics, Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora amata kandidāts, Ģ. Batrags,
Olaines novada domes izpilddirektors, L. Dimante, KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju
nodaļas vadītāja.
Darba kārtība:
1. Atzinumi par muzeju akreditāciju.
1.1.
Latvijas Nacionālā dabas muzeja kārtējā akreditācija.
Ziņo: D. Ratniece
1.2.
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kārtējā akreditācija.
Ziņo: D. Ratniece
1.3.
Enerģētikas muzeja kārtējā akreditācija.
Ziņo: D. Ratniece
2. Atzinums par Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora kandidatūru.
Ziņo: U. Sedleniece
3. Dažādi.

1. Atzinumi par muzeju akreditāciju
1.1. Atzinums par Latvijas Nacionālā dabas muzeja kārtējo akreditāciju
D. Ratniece komentē Latvijas Nacionālā dabas muzeja kārtējās akreditācijas komisijas
ziņojumu, kurā rekomendēts muzeju akreditēt uz pieciem gadiem.
S. Ruskule sniedz pārskatu par muzeja paveikto, problēmām un muzeja nākotnes plāniem.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.
1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Latvijas Nacionālajam dabas
muzejam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par darbu,
kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas
Republikas Muzeju likumam.

Atzīt, ka Latvijas Nacionālais dabas muzejs atbilst kārtējās akreditācijas
prasībām un ieteikt Kultūras ministrijai izsniegt muzejam Akreditācijas
apliecību uz pieciem gadiem.
3. Latvijas Nacionālajam dabas muzejam informēt Kultūras ministriju par
muzeja darbības pilnveidošanas ieteikumu izpildi atzinumā noteiktajā
termiņā.
Pieņemts vienbalsīgi.
2.

1.2. Atzinums par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kārtējo akreditāciju
D. Ratniece komentē Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kārtējās akreditācijas komisijas
ziņojumu, kurā rekomendēts muzeju akreditēt uz pieciem gadiem.
J. Garjāns ierosina papildināt LMP atzinumu, nosakot, ka izstrādātā stratēģija ir
papildināma ar informāciju par plānoto muzeja darbību periodā līdz 2026. gadam.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.
1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejam un novada pašvaldībai par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu
veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.
2. Atzīt, ka Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs atbilst kārtējās akreditācijas
prasībām un ieteikt Kultūras ministrijai izsniegt muzejam Akreditācijas
apliecību uz pieciem gadiem.
3. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam informēt Kultūras ministriju par
muzeja darbības pilnveidošanas ieteikumu izpildi, tai skaitā Andreja
Pumpura Lielvārdes muzeja darbības un attīstības stratēģijas papildināšanu
ar informāciju par plānoto muzeja darbību 2026. gadā atzinumā noteiktajā
termiņā.
Pieņemts vienbalsīgi.
1.3. Atzinums par Enerģētikas muzeja kārtējo akreditāciju
D. Ratniece komentē Enerģētikas muzeja kārtējās akreditācijas komisijas ziņojumu, kurā
rekomendēts muzeju akreditēt uz pieciem gadiem.
I. Lastovecka sniedz pārskatu par muzeja paveikto, problēmām un muzeja nākotnes
plāniem..
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.
1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Enerģētikas muzejam un akciju
sabiedrībai „Latvenergo” par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt
savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.
2. Atzīt, ka Enerģētikas muzejs atbilst kārtējās akreditācijas prasībām un ieteikt
Kultūras ministrijai izsniegt muzejam Akreditācijas apliecību uz pieciem
gadiem.
3. Enerģētikas muzejam informēt Kultūras ministriju par muzeja darbības
pilnveidošanas ieteikumu izpildi atzinumā noteiktajā termiņā.
Pieņemts vienbalsīgi.
2. Atzinums par Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora kandidātu Viktoru
Andruškevicu
U. Sedleniece informē par Olaines novada domes iesniegumu – konkursa rezultātā par
Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktoru ir izvēlēts Viktors Andruškevics, un
pašvaldība lūdz Latvijas Muzeju padomi sniegt atzinumu par kandidātu.
Ģ. Batrags informē par atklātā konkursa uz Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktora
amatu gaitu.

I. Berķe kā LMP pārstāve konkursa komisijā komentē konkursa norisi, pašvaldības
ieinteresēto attieksmi un izvēlētā kandidāta profesionālās kvalitātes.
V. Andruškevics iepazīstina ar sevi un savu motivāciju piedalīties konkursā.
U. Sedleniece jautā par Olaines Vēstures un mākslas muzeja attīstības redzējumu.
Ģ. Batarags norāda, ka pašvaldība muzeja attīstību plāno saskaņā ar līdzšinējo vidēja
termiņa plānu, jaunā vadītāja uzdevums ir iepazīt muzeju, realizēt plānā paredzētos
uzdevumus un gatavoties kārtējai akreditācijai.
Muzeju padomes locekļi uzdod precizējošus jautājumus direktora kandidātm.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu:
Iepazinusies ar Olaines novada pašvaldības iesniegtajiem dokumentiem, kā arī
uzklausījusi Viktora Andruškeviča atbildes uz jautājumiem, Latvijas Muzeju
padome atbalsta Viktora Andruškeviča iecelšanu par Olaines Vēstures un mākslas
muzeja direktoru.
Pieņemts vienbalsīgi.
3. Dažādi
L.Dimante informē par Latvijas Nacionālo arhīva nostāju attiecībā uz muzeju dokumentu
pārvaldību un uzskaiti, kā arī par “Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam
“Kultūrvalsts”” saskaņošanas virzību. Pēc dokumenta apstiprināšanas Ministru kabinetā
plānots strādāt pie muzeju un citu apakšnozaru stratēģijām – rīcības plāna kultūrpolitikas
pamatnostādņu īstenošanai.
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