Ministru kabineta noteikumi Nr.927
Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 13.§)

Memoriālo muzeju apvienības nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Memoriālo muzeju apvienība (turpmāk - muzeju apvienība) ir kultūras ministra
pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Kultūras ministrs pakļautību īsteno ar
Kultūras ministrijas starpniecību.
2. Muzeju apvienības darbības mērķis ir Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu personību Raiņa, Aspazijas, Jāņa Akuratera, Krišjāņa Barona, Jaņa Rozentāla, Rūdolfa
Blaumaņa, Andreja Upīša un Ojāra Vācieša (turpmāk - personības) - dzīves un
radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē.
II. Muzeju apvienības funkcijas, uzdevumi un tiesības
3. Muzeju apvienībai ir šādas funkcijas:
3.1. komplektēt un apstrādāt kultūrvēsturiskos materiālus par personību dzīvi un
radošo darbību;
3.2. nodrošināt Nacionālā muzeju krājuma pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeju
apvienības ekspozīcijās:
3.2.1. Jāņa Akuratera muzejā;
3.2.2. Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā;
3.2.3. Krišjāņa Barona muzejā;
3.2.4. Ojāra Vācieša muzejā;
3.2.5. Andreja Upīša memoriālajā muzejā:
3.2.5.1. Andreja Upīša memoriālajā dzīvoklī;
3.2.5.2. Andreja Upīša memoriālajā mājā Skrīveros;
3.2.6. Raiņa un Aspazijas muzejā:
3.2.6.1. Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā;
3.2.6.2. Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā;
3.2.6.3. Raiņa muzejā "Tadenava";

3.2.6.4. Raiņa muzejā "Jasmuiža";
3.3. veikt personību dzīves un radošās darbības zinātnisko izpēti;
3.4. organizēt ar personību dzīvi un radošo darbību saistītus izglītojošus pasākumus,
nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību.
4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, muzeju apvienība veic šādus uzdevumus:
4.1. vāc ar personībām saistītās laikmeta liecības par viņu dzīvi un daiļradi;
4.2. nodrošina pamatinformāciju par muzeja priekšmetiem, kā arī Nacionālā muzeju
krājuma zinātnisko izpēti;
4.3. veido krājuma materiālu informatīvo datubāzi un digitalizē materiālus Nacionālā
muzeju krājuma kopkatalogam;
4.4. uztur memoriālās ekspozīcijas un vidi kā komunikācijas pamatformu;
4.5. izstrādā ekspozīciju un izstāžu koncepcijas, plānus un projektus;
4.6. iekārto un uztur ekspozīcijas un izstādes, nodrošinot iespējami plašu Nacionālā
muzeju krājuma pieejamību;
4.7. sagatavo ekskursijas, lekcijas, referātus, ziņojumus, publikācijas,
muzejpedagoģiskas programmas un ar muzeju apvienības darbības mērķi saistītus
pasākumus;
4.8. izstrādā un īsteno nacionāla un starptautiska mēroga projektus;
4.9. nodrošina muzeju apvienības pasākumu publicitāti un veido tās tēlu sabiedrībā.
5. Muzeju apvienībai ir šādas tiesības:
5.1. iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;
5.2. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, ārvalstu finanšu palīdzību, piedalīties projektu
konkursos finanšu līdzekļu piesaistei;
5.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām
muzeju apvienības darbības jautājumos;
5.4. veikt iepirkumus A.Upīša un O.Vācieša muzeja krājuma papildināšanai;
5.5. citas muzeju darbību regulējošos normatīvajos aktos paredzētās tiesības.
III. Muzeju apvienības pārvalde

6. Muzeju apvienības darbu vada muzeja direktors. Muzeju apvienības direktoru ieceļ
amatā un atbrīvo no amata kultūras ministrs, izvērtējot Latvijas Muzeju padomes
sniegtos priekšlikumus.
7. Muzeju apvienības direktoram var būt vietnieki. Muzeju apvienības direktora
vietniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata, viņu kompetenci un atbildību nosaka
muzeju apvienības direktors.
8. Muzeju apvienībā darbojas zinātniskā padome un muzeju apvienības krājuma
komisija, muzeju apvienības un Rakstniecības un mūzikas muzeja apvienotā krājuma
komisija. Muzeju apvienības zinātniskās padomes un krājuma komisijas sastāvu un to
nolikumu apstiprina muzeju apvienības direktors. Muzeju apvienības un
Rakstniecības un mūzikas muzeja apvienotās krājuma komisijas sastāvu un nolikumu
apstiprina muzeju apvienības un Rakstniecības un mūzikas muzeja direktors.
IV. Muzeju apvienības darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu
sniegšana
9. Muzeju apvienības darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var
apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu muzeju apvienības direktoram. Muzeju
apvienības direktora izdotos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.
10. Muzeju apvienības direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību
(izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus) var apstrīdēt Kultūras ministrijā.
Kultūras ministrijas izdotos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.
11. Muzeju apvienība sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz
pārskatus par muzeju apvienības funkciju pildīšanu un finanšu līdzekļu izlietošanu.
Muzeju apvienība reizi gadā sniedz pārskatu par muzeju apvienības funkciju izpildi
Latvijas digitālajā kultūras kartē.
12. Muzeju apvienība pēc Kultūras ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju par tās
darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
V. Noslēguma jautājumi
13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumus
Nr.504 "Valsts aģentūras "Memoriālo muzeju apvienība" nolikums" (Latvijas
Vēstnesis, 2009, 92., 135.nr.).
14. Muzeju apvienība ir valsts aģentūras "Memoriālo muzeju apvienība" funkciju,
tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
15. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V.Dombrovskis
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende

