Latvijas Muzeju padomes sēdes
PROTOKOLS
2022. gada 12. aprīlī
Attālinātā sēde sākas plkst.: 11:30
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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:
Ināra Rumbina, Inese Berķe (pārstāv Anastasiju Strautu), Irina Zeibārte, Iveta Blūma
(pārstāv Ināru Dunduri), Jānis Garjāns (pārstāv Renāru Zaļo), Juris Ciganovs (pārstāv
Antru Medni), Sandra Ozoliņa, Uldis Zariņš, Una Sedleniece (pārstāv Agri Šmitu).
Nepiedalās: Agris Šmits, Agrita Ozoliņa, Anastasija Strauta, Antra Medne, Ināra Dundure,
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; I. Dobičins, biedrības
“Latvijas Mākslinieku savienība” valdes priekšsēdētājs.
Darba kārtība:
1. Atzinums par Latvijas Mākslinieku savienības muzeja pirmreizējo akreditāciju.
Ziņo: G. Dreiblate
2. Dažādi jautājumi.
1. Atzinums par Latvijas Mākslinieku savienības muzeja pirmreizējo akreditāciju
G. Dreiblate komentē Latvijas Mākslinieku savienības muzeja pirmreizējās akreditācijas
komisijas ziņojumu, kurā rekomendēts muzeju akreditēt uz pieciem gadiem.
J. Garjāns jautā, kurš no darbiniekiem ir materiāli atbildīgs par krājumu.
G. Dreiblate paskaidro, ka atbildīgs ir muzeja vadītājs.
U. Sedleniece jautā, kā plānots nodrošināt krājuma saglabāšanu Zvārtavas pilī.
I. Dobičins paskaidro, ka eksponāti no muzeja krājuma atrodas tiem paredzētās vietās. Ja
tiek rīkots pasākums, eksponātus demontē, līdz ar to novēršot apdraudējumu.
U. Sedleniece jautā, vai muzejs varēs atrisināt visu akreditācijas ziņojuma ieteikumus.
I. Dobičins atbild, ka muzejam nav iebildumu pret ieteikumiem.
J.Garjāns interesējas par plānotā speciālā Latvijas Mākslinieku savienības muzeja likuma
izstrādi.
I. Dobičins paskaidro, ka tiek gatavots izpētes materiāls un likumprojekta anotācija un ka
biedrības mērķis ir sagatavot likumprojektu, konsultēties ar Kultūras ministriju un risināt
jautājumu par likumprojekta iesniegšanu Saeimā.
U.Sedleniece jautā, vai ir paredzēts, ka vienmēr biedrības valdes priekšsēdētāja un muzeja
vadītāja funkcijas ir apvienotas.
I. Dobičins paskaidro, ka līdz šim tas tā ir bijis, jo valde ir atbildīga par biedrības darbu,
taču nākotnē pienākumu sadalījums var mainīties.
G. Dreiblate komentē, ka tas ir noteikts biedrības statūtos, līdz ar to ir jāmaina statūti, par
ko lēmumu jāpieņem biedru kongresam.
U. Sedleniece nolasa atzinuma projektu.

Atzīt, ka Latvijas Mākslinieku savienības muzejs atbilst pirmreizējās
akreditācijas prasībām un ieteikt Kultūras ministrijai izsniegt muzejam
Akreditācijas apliecību uz pieciem gadiem.
2. Latvijas Mākslinieku savienības muzejam informēt Kultūras ministriju par
muzeja darbības pilnveidošanas ieteikumu izpildi atzinumā noteiktajā
termiņā.
Pieņemts vienbalsīgi.
1.

2. Dažādi jautājumi
2.1. J. Garjāns informē, ka projekts “Rekomendācijas kultūrvēsturiskā mantojuma
muzealizācijas priekšlikumu formulēšanai, izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai” ir
precizēts un elektroniski saskaņots.
Nolemj: publiskot vadlīnijas.
2.2. D. Ratniece informē par projekta “Vadlīnijas muzeja atbilstības vērtējumam Muzeju
likumā noteiktajiem reģionāla muzeja kritērijiem” saskaņošanu ar muzejiem un ka
koriģētais projekts tiks izskatīts nākamajā Muzeju padomes sēdē.
2.3. I. Blūma informē par Kultūras ministrijas darba grupas plāna kultūras mantojuma
aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās izstrādei darbu.
Sēdi slēdz: 12:40
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