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2018. gada 5. decembra sēdē
Latvijas Muzeju padomes darbības plāns. 2018-2022
Nr.
1.
1.1.
1.2.

Aktivitāte
Muzeju likumā noteikto LMP uzdevumu īstenošana
Atzinumi Kultūras ministrijai par muzeju akreditēšanu,
NMK u.c. jautājumiem.
Atzinumi un konsultācijas par nozares attīstību,
finansēšanu u.c. jautājumiem muzeju dibinātājiem –
Kultūras ministrijai, citām ministrijām, pašvaldībām,
iestādēm un organizācijām, KISC u.c.

Laiks
2018– 2022

Atbildīgais

Atzinumi

J.Garjāns, ABM
nodaļa
J.Garjāns, ABM
nodaļa

Atzinumi, konsultācijas

2.
2.1.

Līdzdalība Muzeju nozares stratēģijas īstenošanā
Izstrādāt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma
muzealizācijas un NMK attīstības politiku. (RL 1.1.1.)1

2.2.

Sekmēt pilnvērtīgu muzeju un izglītības iestāžu
2018 – 2021
sadarbību, īstenojot projektu Latvijas Skolas soma. (RL
3.1.2.)

1

Īstenošanas veids

2020 – 2022

Iekavās norādīts attiecīgais punkts Muzeju nozares stratēģijas „Radošā Latvija” Programmu daļā

Vadlīnijas

I.Zeibarte,
A.Strauta

Projekta monitorings,
problēmu identificēšana,
labās prakses
popularizēšana,
priekšlikumi muzeju
piedāvājuma uzlabošanai un
muzeju un izglītības iestāžu
sadarbības pilnveidošanai.

A.Ozoliņa,
A.Skuja

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Rosināt atzinības un apbalvojumu sistēmas izveidi par
nozīmīgiem sasniegumiem muzeju nozarē nacionālajā
un starptautiskajā līmenī.(RL 1.5.7.)
Turpināt attīstīt muzeju darbinieku akadēmiskās un
tālākizglītības iespējas, veidojot sadarbību ar citām
institūcijām. (RL 1.5.2.)

2018 – 2019

Priekšlikumi KM funkcijas
deleģējums NVO.

I.Berķe,
I.Dundure

2019 – 2022

Z.Balčus,
A.Medne

Izstrādāt priekšlikumus Muzeju likumā noteiktajām
funkcijām atbilstošam un efektīvu darbību
stimulējošam muzeju juridiskajam statusam. (RL
1.6.5.)
Veicināt NMK kopkataloga funkcionalitātes
pilnveidošanu un kvalitatīva satura (metadatu)
nodrošinājumu NMK kopkatalogā. (RL 1.4.4.)
Pilnveidot muzeju un tūrisma sektora abpusēji
ieinteresētu sadarbību. (4.1.3.)

2018– 2020

Līdzdalība maģistrantūras
programmas izstrādē LKA,
priekšlikumi muzeju
darbinieku tālākizglītības
vajadzībām, priekšlikumi
funkciju deleģēšanai NVO.
Priekšlikumi normatīvā
regulējuma pilnveidošanai.

2018 – 2022

Problēmu identificēšana,
muzeju atbalsta sistēmas
pilnveidošana.

S.Ozoliņa,
U.Zariņš

2018– 2022

Aktuālo problēmu
identificēšana, priekšlikumi
sadarbības pilnveidošanai.

2018– 2022

Koncepcijas
nepieciešamības
aktualizēšana.

I.Rumbina,
I.Blūma,
A.Skuja
U.Sedleniece

2018– 2022

Vadlīnijas

2020 – 2022

Atzinums par stratēģijas
izpildi un priekšlikumi
nākamā posma stratēģijas
plānošanai.

Izstrādāt un ieviest valsts garanta sistēmu kultūras
vērtību starptautiskās aprites ekonomiski izdevīgākai
un aktīvākai nodrošināšanai. (RL 4.3.5.)
2.9. Izstrādāt vadlīnijas reģionālā muzeja statusa
izvērtēšanai. (RL 1.6.5.)
2.10. Veikt Muzeju nozares stratēģijas 2014–2020 izpildes
izvērtēšanu, piedalīties nākamā plānošanas perioda
(2021.-2027.) kultūrpolitikas pamatnostādņu, muzeju
nozares stratēģijas un citu ar muzeju darbu saistīto
stratēģiju un politikas plānošanas dokumentu
veidošanā.
2.8.

A.Fleija,
G.Nāgels

J.Garjāns, ABM
nodaļa
U.Zariņš,
U.Sedleniece,
Z.Balčus

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Organizatoriskā darbība
Nodrošināt regulāru informāciju par LMP KM un LMB 2018– 2022
mājas lapā.
Veidot dialogu ar arhīvu, bibliotēku un pieminekļu
2018– 2022
aizsardzības nozarēm, sadarbojoties ar šo nozaru
padomēm ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistītu
jautājumu risināšanā. (RL, 1.6.9.)
Organizēt ikgadējas informatīvas sanāksmes novados
2018– 2022
un valsts muzejiem par nozares aktualitātēm un
aizvadītā gada darba rezultātiem.

Pilnveidot Latvijas Muzeju padomes darbu, sekmējot
valstisko un nevalstisko nozares pārstāvju produktīvu
sadarbību un viedokļu apmaiņu, kā arī nodrošinot
informācijas apriti. (RL 1.6.2.)

2018– 2022

LMP sēžu protokolu
publicēšana.

ABM nodaļa

Atzinumi

I.Rumbina

Pārskats par attiecīgās
muzeju grupas darbību
aizvadītajā gadā;
informācija par plānotajiem
pasākumiem un sadarbības
ierosinājumi; problēmu un
ierosinājumu identificēšana.
Regulāras saiknes
uzturēšana starp LMP
locekļiem un muzejiem,
kurus viņi pārstāv.

Muzeju
deleģētie LMB
locekļi sadarbībā
ar ABM nodaļu

Visi LMP
locekļi

