Latvijas Muzeju padomes sēdes
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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:
Agris Šmits, 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 (pārstāv Agritu Ozoliņu).
Nepiedalās: Agrita Ozoliņa, Uldis Zariņš.
Piedalās uzaicinātās personas:
G. Dreiblate, KM Arhīvu, bibliotēkas un muzeju nodaļas vecākā referente; D. Ratniece,
KM Arhīvu, bibliotēkas un muzeju nodaļas vadītājas vietniece; E. Silāja, Limbažu muzeja
direktore; E. Keisele, Limbažu novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja; I. Baumane,
Jūrmalas muzeja direktore; A. Miltiņa, Jūrmalas domes Kultūras nodaļas vadītāja; K.
Avots, biedrības “Mākslas centrs NOASS” valdes loceklis, Dz. Zilgalvis, Latvijas Naivās
mākslas muzeja direktors, O. Kaudze, Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja.
Darba kārtība:
1. Atzinumi par muzeju akreditāciju:
1.1. Limbažu muzeja kārtējā akreditācija.
Ziņo: G. Dreiblate
1.2. Jūrmalas muzeja kārtējā akreditācija.
Ziņo: D. Ratniece
1.3.
Latvijas Naivās mākslas muzeja kārtējā akreditācija.
Ziņo: G. Dreiblate
2. Atzinums par priekšmetu izņemšanu no Talsu novada muzeja pamatkrājuma.
Ziņo: G. Dreiblate
3. Muzeju darbības jautājumi:
3.1.Projekts “Rekomendācijas kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas
priekšlikumu formulēšanai, izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai”.
Ziņo: J.Garjāns
3.2. Projekts “Vadlīnijas muzeja atbilstības vērtējumam Muzeju likumā
noteiktajiem reģionāla muzeja kritērijiem”.
Ziņo: D.Ratniece
3.3. Dažādi.
1. Atzinumi par muzeju akreditāciju
1.1. Atzinums par Limbažu muzeja kārtējo akreditāciju
G. Dreiblate komentē Limbažu muzeja kārtējās akreditācijas komisijas ziņojumu, kurā
rekomendēts muzeju akreditēt uz pieciem gadiem.
I. Ruskule jautā par risinājumiem attiecībā uz pārblīvētajām muzeja krātuvēm.
E. Silāja paskaidro, ka ir plānots uzsākt pilsmuižas kompleksa vienas ēkas rekonstrukciju
un ka būvprojekta izstrāde un pārbūve ir iekļauta pašvaldības investīciju plānā.

E. Keisele papildina, ka pašvaldība ir informēta par krātuves izbūves nepieciešamību, taču
reāla virzība būs atkarīga no deputātu lēmuma.
J. Garjāns interesējas, vai Limbažu novads plāno izmaiņas novada muzeju sistēm as
pārvaldībā.
E. Keisele atbild, ka pagaidām izmaiņas nav plānotas, akreditētie muzeji darbojas Kultūras
pārvaldes pakļautībā.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.
1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Limbažu muzejam un Limbažu
novada domei par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas
atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.
2. Atzīt, ka Limbažu muzejs atbilst kārtējās akreditācijas prasībām un ieteikt
Kultūras ministrijai izsniegt muzejam Akreditācijas apliecību uz pieciem
gadiem.
3. Limbažu muzejam informēt Kultūras ministriju par muzeja darbības
pilnveidošanas ieteikumu izpildi atzinumā noteiktajā termiņā.
Pieņemts vienbalsīgi.
1.2. Atzinums par Jūrmalas muzeja kārtējo akreditāciju
D. Ratniece komentē Jūrmalas muzeja kārtējās akreditācijas komisijas ziņojumu, kurā
rekomendēts muzeju akreditēt uz pieciem gadiem.
A. Medne jautā, vai strukturālas izmaiņas filiālēs veiktas finansiālu vai citu iemeslu dēļ.
I. Baumane komentē, ka izmaiņas ir saistītas gan ar finansēm, gan darba organizācijas
jautājumiem.
J. Garjāns jautā, vai ir plānots turpināt muzeja infrastruktūras uzlabošanas darbus.
A. Miltiņa paskaidro, ka šobrīd pašvaldība īsteno apjomīgus infrastruktūras projektus
Ķemeros, tāpēc nevar uzņemties papildus finansiālās saistības. Norāda, ka muzeja
rekonstrukcija tiks īstenota pie pirmās iespējas.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.
1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Jūrmalas muzejam un Jūrmalas
valstspilsētas domei par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas
funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.
2. Atzīt, ka Jūrmalas muzejs atbilst kārtējās akreditācijas prasībām un ieteikt
Kultūras ministrijai izsniegt muzejam Akreditācijas apliecību uz pieciem
gadiem.
3. Jūrmalas muzejam informēt Kultūras ministriju par muzeja darbības
pilnveidošanas ieteikumu izpildi atzinumā noteiktajā termiņā.
Pieņemts vienbalsīgi.
1.3. Atzinums par Latvijas Naivās mākslas muzeja kārtējo akreditāciju
G. Dreiblate komentē Latvijas Naivās mākslas muzeja kārtējās akreditācijas komisijas
ziņojumu, kurā rekomendēts muzeju akreditēt uz pieciem gadiem.
J. Garjāns interesējas, kāpēc vēlas atjaunot akreditēta muzeja statusu, ņemot vērā, ka
privātiem muzejiem tas nav obligāts.
K. Avots paskaidro, ka vēlas sakārtot muzeja darbību visās jomās, lai nodrošinātu muzeja
ilgtspēju.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.
1. Latvijas Muzeju padome izsaka pateicību Latvijas Naivās mākslas muzejam
un biedrībai „Mākslas centrs NOASS” par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs
varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.

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

2. Atzinums par priekšmetu izņemšanu no Talsu novada muzeja pamatkrājuma
G. Dreiblate informē par Talsu novada muzeja iesniegumu atļaut izņemt no pamatkrājuma
trīs priekšmetus sakarā ar to slikto saglabātības stāvokli un muzejiskās vērtības zudumu.
J. Garjāns jautā, vai muzeja pamatkrājumā ir priekšmeti līdzīgā saglabātības stāvoklī –
grāmatu fragmenti.
O. Kaudze paskaidro, ka šie ir vienīgie grāmatu fragmenti, kas iekļauti muzeja
pamatkrājumā.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu:
Iepazinusies ar Talsu novada muzeja iesniegumu Kultūras ministrijai par 3
(trīs) priekšmetu izņemšanu no muzeja pamatkrājuma un pamatojoties uz Muzeju
likuma 13. panta septītās daļas 1. un 4. punktu, Latvijas Muzeju padome atbalsta
muzeja priekšlikumu un iesaka Kultūras ministrijai izdot attiecīgu rīkojumu.
Pieņemts vienbalsīgi.
3. Muzeju darbības jautājumi
3.1. Projekts “Rekomendācijas kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas priekšlikumu
formulēšanai, izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai”
J. Garjāns prezentācijas formā iepazīstina ar rekomendāciju projektu, kas balstīts Latvijas
Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētījumā
“Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas kritēriju izstrāde”. Rekomendācijas
domātas darbam ar kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas inciatīvām publiskajā
sektorā – valsts un pašvaldību institūcijās, tās ir izmantojamas arī lēmumu pieņēmējiem
privātajā jomā. Rekomendāciju mērķis ir sekmēt profesionālos argumentos balstītu
lēmumu pieņemšanu.
I. Zeibārte atbalsta sagatavoto projektu, uzsver tā aktualitāti.
U. Sedleniece vērš uzmanību uz atsevišķu jēdzienu (piem., “mantojuma kopiena”)
skaidrojuma nepieciešamību.
I. Berķe ierosina dokumentu ar Pašvaldību savienības starpniecību nosūtīt un popularizēt
visās pašvaldībās.
I. Blūma atbalsta I. Berķes priekšlikumu.
A. Šmits norāda uz nepieciešamību skaidrot, kas būtu uzskatāmi par ekspertiem, ko
iesaista priekšlikumu izvērtēšanā.
Diskusija par jēdziena “muzealizācija” lietojumu dokumentā un nepieciešamību to aizstāt
procesu aprakstošā veidā.
12:30 I. Ruskule pamet sēdi, balsi deleģē J. Garjānam.
Nolemj: precizēt dokumentu un saskaņot elektroniski.
3.2. Projekts “Vadlīnijas muzeja atbilstības vērtējumam Muzeju likumā noteiktajiem
reģionāla muzeja kritērijiem”
D. Ratniece informē, ka Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa ir izstrādājuši projektu –
vadlīnijas muzeja atbilstības vērtējumam Muzeju likumā noteiktajiem reģionāla muzeja
kritērijiem, jo ir nepieciešams izvērstāks skaidrojums likumā noteikto kritēriju

piemērošanai. Vadlīnijas varētu izmantot gan muzeji, gan Muzeju padome, gan muzeju
akreditācijas komisija. Pamatojums, kāpēc šādas vadlīnijas nepieciešamas – lai izveidotu
stabilu reģionālo muzeju sistēmu.
Informē, ka par projektu plānots diskutēt gan reģionālajās sanāksmēs, gan ar reģionālā
muzeja statusu ieguvušajiem muzejiem.
Diskusija.
J.Garjāns informē par Latvijas Muzeju biedrības un Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas
biedrības ieteikumiem projekta precizēšanai.
Nolemj: apkopot muzeju viedokļus, lai Muzeju padome varētu sniegt atzinumu par
dokumentu. Līdz tam nesniegt atzinumus par muzeju atbilstību vai neatbilstību reģionālā
muzeja statusam.
3.3. Dažādi
U. Sedleniece informē:
1) Iveta Blūma un Iveta Ruskule ir deleģētas iekļaušanai Kultūras ministrijas veidotajā
darba grupā plāna kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās izstrādei .
2) Apstiprināts dokuments “Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam
“Kultūrvalsts”” līdz ar to jāplāno darbs pie nozares stratēģijas.
Sēdi slēdz: 14:30
Sēdes vadītāja
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