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1. PAMATINFORMĀCIJA 
 
1.1. IESTĀDES JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA  
 
  Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (turpmāk – RVKM) pirmsākumi meklējami 1773. gadā, kad 
Rīgas rāte, saņēmusi pilsētai novēlēto ārsta Nikolausa fon Himzela kolekciju, izveidoja publisku muzeju. 
Muzeja attīstību un krājuma veidošanos ietekmējuši arī citi savulaik eksistējuši muzeji – Rīgas muzejs (dib. 
1858. g.) un Doma muzejs (dib. 1891. g.). 1936. gadā muzejs ieguva Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja 
nosaukumu un Rīgas pilsētas vēstures muzeja profilu. 1939. gadā aizsākās ar Latvijas kuģniecības vēsturi 
saistītu materiālu komplektēšana, un 1964. gadā muzejs ieguva Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 
nosaukumu. Kopš 1940. gada 1. augusta RVKM ir valsts muzejs. Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 483 
(27.07.2005) ar 2005. gada 1. septembri muzeju reorganizēja par Valsts aģentūru „Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs”.  
 

  No 2013. gada 1. janvāra saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 926 (18.12.2012) mainīts muzeja 
statuss no Valsts aģentūras uz Kultūras ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi. Kultūras 
ministrs pakļautību īsteno ar Kultūras ministrijas starpniecību. 
  Muzejs darbojas kā juridiska persona, tam ir savs zīmogs un norēķinu konti kredītiestādēs. 
  RVKM darbības tiesiskais pamats ir MK apstiprināts nolikums (MK noteikumi Nr. 926, 
18.12.2012). Savā darbībā muzejs vadās no Muzeju likuma, likuma “Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību”, ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, tam ir saistošs Starptautiskās muzeju 
padomes (ICOM) Profesionālās ētikas kodekss un citi starptautisko muzeju organizāciju normatīvie 
dokumenti. 

RVKM darbu vada direktors saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajām tiešās 
pārvaldes iestādes vadītāja funkcijām. Direktoram ir vietnieks zinātniskajā darbā. Muzeja darbību 
realizē muzeja struktūrvienības: nodaļas, saimnieciski tehniskais departaments, sektors un trīs 
filiāles (struktūrvienības), kurās tiek realizēts pilns muzejisko funkciju cikls: 

 

 Ainažu jūrskolas muzejs (AJM)  
 (Apmeklētājiem atvērts 1969. gadā. Adrese: K.Valdemāra iela 47, Ainaži). 

 Mencendorfa nams. Rīdzinieku 17.-18. gs. māja-muzejs (MN)  
 (Apmeklētājiem atvērts 1992. gada 18. maijā. Adrese: Grēcinieku iela 18, Rīga). 

 Latvijas Fotogrāfijas muzejs (LFM)  
 (Apmeklētājiem atvērts 1993. gada 18. maijā. Adrese: Mārstaļu iela 8, Rīga). 
 
   RVKM darbojas Zinātniskā padome, Krājuma komisija, Konservācijas un restaurācijas 
padome, Ētikas komisija u. c. 
   
  RVKM akreditēts līdz 2020. gada 18. jūnijam (RVKM un filiāļu atkārtotās akreditācijas 
apliecības Nr.6A4, Nr.6/1A4, Nr.6/2A4, Nr.6/3A4, izsniegtas 2015. gada 19. jūnijā).  
   
  RVKM juridiskā adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV–1050, e-pasta adrese: 
direkt@rigamuz.lv, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 90000029912. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:direkt@rigamuz.lv
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1.2. POLITIKAS JOMAS VAI FUNKCIJAS, PAR KURĀM IESTĀDE IR 
ATBILDĪGA, UN TĀS DARBĪBAS VIRZIENI 
 
  RVKM mērķis (misija), funkcijas un darbības virzieni ir definēti RVKM nolikumā (MK 
noteikumi Nr. 926, 18.12.2012).  
 
  RVKM darbības mērķis (misija) ir saglabāt Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas 
fotogrāfijas vēsturi raksturojošos īstenības elementus, kā arī, izmantojot uzkrātās vērtības, iekļauties 
Latvijas sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu garīgi augsti attīstītas un 
humānas sabiedrības veidošanā. 

 
  RVKM ir šādas funkcijas:  

1. komplektēt materiālus un ar to saistīto informāciju par Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības 
un Latvijas fotogrāfijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām; 

2. nodrošināt kultūrvēsturisko materiālu krājuma atbilstošu aprūpi, uzskaiti un pārvaldību; 
3. veikt muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību; 
4. nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, tai skaitā muzeja ekspozīcijās: Rīgas 

Doma ansamblī, Ainažu jūrskolas muzejā, Mencendorfa namā, Latvijas Fotogrāfijas muzejā; 
5. uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.  

 

  RVKM darbības virzieni: 
1. atbilstoši kompetencei pēta Rīgas pilsētas, Latvijas kuģniecības un Latvijas fotogrāfijas 

vēsturi; 
2. Mencendorfa namā – Rīdzinieku mājā-muzejā saglabā un pēta ēkas arhitektoniskās un 

mākslinieciskās vērtības, izzina ar ēku saistīto cilvēku (bijušo īpašnieku, rentnieku, 
iedzīvotāju) likteņus, atspoguļo Rīgas pilsoņu sadzīves kultūru un tradīcijas 17.–18. gadsimtā 
saistībā ar mūsdienu kultūras dzīvi, veicina muzeja pilnvērtīgu iekļaušanos kultūras procesā; 

3. Latvijas Fotogrāfijas muzejā apzina un pēta fotogrāfijas nozari Latvijā un atbilstoši komplektē 
muzeja krājumu, sniedz sabiedrībai informāciju par muzeja krājumu un tā izmantošanas 
iespējām; 

4. Ainažu jūrskolas muzejā sniedz sabiedrībai informāciju par pirmo latviešu–igauņu jūrskolu, 
tās darbību, panākumiem un nozīmi, komplektē, pēta un popularizē muzeja krājumu par 
jūrskolas darbību un Ainažu pilsētas vēsturi; 

5. nodrošina ekspozīciju un izstāžu izveidi un pieejamību apmeklētājiem, kā arī gidu 
pakalpojumus; 

6. atbilstoši kompetencei veic zinātniski izglītojošo un kultūras darbu; 
7. sagatavo un izdod informatīvus un zinātniskus izdevumus; 
8. veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam; 
9. izstrādā un īsteno projektus saskaņā ar muzeja darbības mērķi; 
10. piedalās starptautisko projektu īstenošanā; 
11. nodrošina muzeja un tā pasākumu publicitāti; 
12. pēta sabiedrības pieprasījumu un analizē muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes 

novērtējumu; 
13. atbilstoši kompetencei veic kultūrvēsturisku priekšmetu un mākslas darbu ekspertīzi, sniedz 

konsultācijas un metodisku palīdzību; 
14. atbilstoši piešķirtajam finansējumam nodrošina muzeja apsaimniekošanā esošo nekustamo 

kultūras pieminekļu – ēku, arhitektūras ansambļu – uzturēšanu, sagatavo un iesniedz 
Kultūras ministrijā priekšlikumus par ēku remontu, restaurāciju un rekonstrukciju. 
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1.3. PĀRSKATA GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 

 
  RVKM un tā filiāļu darbs pārskata periodā tika plānots, atbilstoši Vidēja termiņa muzeja 
darbības stratēģijā (2015–2020) izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem un pieejamajiem resursiem, 
izvirzot prioritātes visās darba jomās: 

 
Krājuma darbs: 

 Nodrošināt plānoto muzeja krājuma digitalizāciju un informācijas datu ievadi Nacionālajā muzeju 
krājuma kopkatalogā (NMKK). 

 Veikt plānoto muzeja kolekciju esības un saglabātības pārbaudi.  

 Veikt muzeja krājuma priekšmetu finansiālo novērtēšanu un ņemšanu grāmatvedības uzskaitē. 

 Veikt muzeja priekšmetu konservāciju un restaurāciju. 

 Papildināt krājuma kolekcijas, atbilstoši krājuma politikai un gada plānam. 
 
Pētnieciskais darbs 

 Sagatavot RVKM izstāžu “Kur gūšu Latvijas spēku?”, “Lietots Rīgā”, “Dziesmu svētku relikvijas” 
ekspozīciju plānus. 

 Sagatavot un publiskot plānotos referātus un rakstus, turpināt plānoto izdevumu manuskriptu 
sagatavošanu.  

 
Ekspozīciju un izstāžu darbs 

 Iekārtot un atvērt plānotās muzeja darbinieku sagatavotās krājuma un pētnieciskās izstādes; 
nodrošināt plānoto piesaistīto izstāžu apriti muzejos.  

 Veikt ekspozīciju pilnveidošanu: uzsākt moderno tehnoloģiju elementu integrēšanu RVKM un 
AJM muzeja ekspozīcijās; turpināt ekspozīciju un ilgtermiņa izstāžu informatīvās pieejamības 
paplašināšanu RVKM un Mencendorfa namā. 

 
Komunikācija ar sabiedrību  

 Nodrošināt piedāvājumu un pakalpojumu sniegšanu programmas “Skolas soma” ietvaros. 

 Iekļauties citu institūciju organizētajos liela mēroga pasākumos ar muzeju programmām (Muzeju 
nakts, Rīgas svētki u.c.). 

 Nodrošināt plānotos pasākumus un pasākumu ciklus muzejos.  
 
Muzeja institucionālās darbības nodrošināšana un saimnieciskais darbs 

 Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un pieprasīt finansējumu muzeja ēku Palasta ielā 2, 4 
remontam. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 
REZULTĀTI  

 
2.1. VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS (EIRO): 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi 
izdevumu segšanai 
(kopā): 

1509546 1681447 1657277 

1.1. dotācijas  1289105 1419769 1419769 

1.2. maksas pakalpojumi  
un citi pašu ieņēmumi 

210548 256669 232499 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība    

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 5993 3509 3509 

2. Izdevumi (kopā): 1682465 1685116 1654246 

2.1. uzturēšanas izdevumi 
(kopā): 

1475647 1651952 1621082 

2.1.1. kārtējie izdevumi 1475647 1651952 1621082 

2.1.2. procentu izdevumi    

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti 

   

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

   

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

   

2.2. izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

206818 33164 33164 

 

1 359 544 1 328 881 1 313 276
1 465 991 1 419 769

194 904 207 095 207 144 210 548 232 499

11731 2238 7000 5993 3509

1 566 179 1 538 214 1 527 420
1 682 532 1
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[]%

59%

[]%

Maksas pakalpojumu un 
citu pašu ieņēmumu īpatsvars 2018.gadā

Telpu noma %

Muzeja apmeklējumi%

Citi ieņēmumi%

 
 
 
  2018. gadā muzejam KM piešķīra papildus dotācijas no valsts budžeta programmām: 

 Programmā “Kultūras mantojums” – EUR 24837, t. sk. 
EUR 2000 – mākslinieka Ferdinanda Napjerska gleznas “Rīgas Lielās ģildes zeltkaļu 
cunftes meistara J.A. Ekštrēma portrets” iegādei, 
EUR 500 – kuģa modeļa “Pētera I barkass” iegādei, 
EUR 2050 – fotogrāfa Raimo Lielbrieža fotogrāfiju iegādei Latvijas Fotogrāfijas muzeja 
krājumam, 
EUR 8603 – izstādes “Kur gūšu Latvijas spēku?” izveidei, 
EUR 11684 – videonovērošanas sistēmas izbūvei muzeja filiālēs Latvijas Fotogrāfijas 
muzejā un Mencendorfa namā. 

 Programmā “Kultūras mantojums” – EUR 3977 Mencendorfa nama 3 koka logu restaurācijas 
nodrošināšanai. 

 
2018. gadā RVKM Latvijas Fotogrāfijas muzejs radošo projektu realizācijai ieguva 

finansējumu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta konkursā: EUR 1500 – 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā fotogrāfa Kārļa Berga personālizstādei “Re, ko Dievs sadarījis”. 
 

Lai iegūtu iestādes uzturēšanai nepieciešamos izdevumus, ko nesedza valsts piešķirtā 
dotācija, 2018. gada pašu ieņēmumi tika plānoti EUR 256669 apmērā. Lai gan muzeja darbību 
pēdējos piecos gados raksturo pašu ieņēmumu pieaugums, tomēr 2018. gada plānu neizdevās 
izpildīt par 10.4% jeb EUR 24170.  

 
Naudas līdzekļu izlietojums 
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  Atskaites periodā valsts budžeta dotācijas un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi tika izlietoti muzeja uzturēšanai, t.sk.:  

Atalgojums, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas -  EUR 1296868 
Komunālie maksājumi, telpu uzturēšana -    EUR 243521 
Telpu nomas maksājumi -      EUR 35934 
Muzeja priekšmetu iepirkumi -     EUR 6076 
Materiālu un preču iegāde -      EUR 44759 
Pārējie (t. sk. pamatlīdzekļu iegāde) -    EUR 27088 

t. sk. kapitālie izdevumi –     EUR 4812 
Kapitālajiem izdevumiem piešķirtais finansējums izlietots: 

Saimniecības pamatlīdzekļu, bibliotēkas fondu un datortehnikas iegādei – EUR 22276, 
Mencendorfa nama 3 koka logu restaurācijas nodrošināšanai –   EUR 4812. 

 
Ziedojumi – EUR 5412 apmērā pamatā tika izmantoti Ainažu jūrskolas muzeja saimnieciskajai 

darbībai, preču un pakalpojumu apmaksai. 
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2018. gadā KM piešķīra papildus naudas līdzekļus minimālās algas izlīdzināšanai. 
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2.2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
   
  RVKM darbs pārskata periodā tika veikts atbilstoši Vidēja termiņa muzeja darbības stratēģijā 
(2015–2020) izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem resursiem, nosakot konkrētus 
uzdevumus, rezultatīvos rādītājus un izvirzot prioritātes. 2018. gada darba plānu muzejs ir izpildījis. 
Iestādes darba rezultāti atspoguļoti 5 gadu dinamikā. 
 
Krājuma darbs 
 
 RVKM un tā filiāļu krājumā 2018. gada 31. decembrī glabājās 635471 (2017. gadā – 
630001) vienības, t.sk. pamatkrājums – 509782, palīgkrājums – 122701, apmaiņas krājums – 2988 
vienības. RVKM krājumu veido 565960, Latvijas Fotogrāfijas muzeja – 57259, Ainažu jūrskolas 
muzeja – 9880 un Mencendorfa nama – 2372 vienības.                             
 
 
Muzeja krājuma izaugsmes dinamika (2014-2018) 
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Muzeja krājuma sastāvs % (31.12.2018)   Krājuma sadalījums pa muzejiem % (31.12.2018) 
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 2018. gadā krājums papildināts par 5470 vienībām, no tām pamatfondā – 3504. RVKM 
krājumā komplektētas 2805, Latvijas Fotogrāfijas muzeja – 2634, Ainažu jūrskolas muzeja – 30, 
Mencendorfa nama – 1 vienība. To vidū pirkumi: par 6075,63 eiro iegādāta 101 vienība, no tām 
RVKM – 84, Latvijas Fotogrāfijas muzejā – 17 vienības.  

Krājuma jaunieguvumu vidū: Rīgas zeltkaļu cunftes meistara J.A. Ekštrēma portrets 
(G.J. Napjerskis, 1820), 19. gs. 60.–70. gados Rīgā izgatavots ozolkoka krēsls, kas lietots Mazajā 
ģildē restorānā “Johanniskeller”, Rīgas hipodroma 1930. gadu fotogrāfijas; 1970.–1980. gadu Rīgas 
ielu nosaukumu plāksnes, XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku materiāli, kā arī liela 
apjoma krājumā iekļautie arheoloģiskajos izrakumos Rīgā iegūtie arheoloģiskie priekšmeti (RVKM); 
19. gs. sākumā Rīgā izgatavotais ampīra spogulis (Mencendorfa nams); jūrnieka Artūra Julla 
izglītības dokumenti (Ainažu Jūrskolas muzejs); Roberta Johansona, Jura Poiša, Žaņa Legzdiņa, 
Raimo Lielbrieža un citu autoru krājumā iekļautās fotogrāfijas un fotonegatīvi (Latvijas Fotogrāfijas 
muzejs). 
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Jaunieguvumu skaita dinamika (2014-2018)   Jaunieguvumi pa muzejiem 2018. gadā 
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     Pārskata periodā restaurētas un konservētas 913 krājuma vienības (restaurētas 103 un 
konservētas 810). No tām RVKM restaurētas – 92, konservētas – 810 vienības, Ainažu jūrskolas 
muzejā – restaurētas 10 un Mencendorfa namā – 1 vienība. Mencendorfa namā veikta arī muzeja 
ēkas – arhitektūras pieminekļa 3 vēsturisko logu restaurācija. Turpināts muzeja krātuvju stāvokļa, to 
aprīkojuma un kolekciju saglabātības apsekošanas darbs (apsekotas 1255 krājuma vienības), 
sastādītas 361 muzeja priekšmeta saglabātības apraksta kartītes un 40 restaurācijas pases. 
 
Konservēto un restaurēto muzeja priekšmetu skaita dinamika (2014-2018) 
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  Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (NMKK) RVKM un filiālēs atskaites periodā ievadīti 
dati par 8273 muzeja priekšmetiem, t. sk. RVKM – 5690, Latvijas Fotogrāfijas muzejā – 2482 un 
Ainažu jūrskolas muzejā – 100 vienības. Digitalizēti 4613 muzeja priekšmeti, no tiem RVKM – 2009, 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā – 250, Ainažu jūrskolas muzejā – 792 un Mencendorfa namā – 80 
vienības.   
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NMKK ievadīto krājuma vienību skaita dinamika (2014-2018)  
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  Atskaites periodā izmantotas 26764 RVKM un filiāļu krājuma vienības. No tām muzeju 
ekspozīcijās un izstādēs eksponētas – 9502, deponētas – 1161, izmantotas digitalizēšanai – 4613, 
pētnieciskajam un izglītojošajam darbam – 11488 vienības. No tām: RVKM – 21911, Latvijas 
Fotogrāfijas muzejā – 2293, Ainažu jūrskolas muzejā – 2132, Mencendorfa namā – 428 vienības.  
 
Krājuma izmantošanas dinamika (2014-2018) 
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Krājuma izmantošana 2018. gadā (%)   Krājuma izmantošana pa muzejiem 2018. gadā 
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  Muzejos turpināta krājuma priekšmetu finansiālā novērtēšana. Atskaites gadā finansiāli 
novērtētas 11059 (2017. gadā – 33474) vienības, no tām: RVKM – 6006, Latvijas Fotogrāfijas 
muzejā – 4405, Ainažu jūrskolas muzejā – 647, Mencendorfa namā – 1 vienība. Novērtēto krājuma 
priekšmetu vienību skaita kritums skaidrojams ar to, ka iepriekšējos gados RVKM pabeigtas vairāku 
apjomīgu kolekciju esības pārbaudes, kuru priekšmeti tika arī finansiāli vērtēti.   
 
Finansiāli novērtēto vienību skaita dinamika (2014-2018)  Finansiāli novērtēto vienību skaits (%) no 
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  Turpināta muzeju kolekciju esības un saglabātības pārbaude. 2018. gadā pabeigta 17 
kolekciju pārbaude, kopā 4939 (2017. gadā – 26893, to skaitā RVKM pabeigta vairāku liela apjoma 
kolekciju esības pārbaude) krājuma vienības. No tām RVKM pārbaudītas 2322, Latvijas Fotogrāfijas 
muzejā – 2000, Ainažu jūrskolas muzejā – 617 vienības. RVKM turpinās darbs pie liela apjoma 
kolekciju pārbaudes (grafika, fotogrāfijas, monētas un medaļas). 
 
Pārbaudīto kolekciju vienību skaita dinamika (2014-2018) 
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Pētniecības darbs 
 
  Saskaņā ar gada plānu turpināta individuālo zinātnisko tēmu izpēte un jaunveidojamo izstāžu 
plānu izstrāde. 
  Atbilstoši muzeja pētniecības darba politikai, pētniecība noritējusi divās savstarpēji saistītās 
jomās: krājuma zinātniskā izpēte un muzeja profilam atbilstošu tēmu zinātniskā izpēte. Līdz ar to 
pētījumi veikti ne vien uz muzejos esošās avotu bāzes, bet arī Latvijas arhīvos.  Sagatavots 
81 pētījums – raksti, referāti, ziņojumi u.c. No tiem zinātniskos un populārzinātniskos izdevumos 
publicēts 51, t.sk. Latvijas vēstures institūta izdotajā rakstu krājumā “Senā Rīga. Pētījumi pilsētas 
arheoloģijā un vēsturē. 9”, izdevumā “Rīgas ostas kapteiņi”. RVKM pārstāvis piedalījies LR Valsts 
kancelejas izdotā “1920.–1925. Latvijas Republikas valdības sēžu protokoli/notikumi/atmiņas” 
1. sējuma sagatavošanas darba grupā. Izdota Ilonas Auderes monogrāfija ”Arnolds Vilbergs”. 
Sagatavots kataloga ”Karogu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā” manuskripts, 
turpināta 4 muzeja izdevumu manuskriptu sagatavošana. Par muzeja profilam atbilstošu tēmu 
aizstāvēts 1 maģistra darbs, turpināta izpēte 2 promocijas darbu doktora grāda iegūšanai 
sagatavošana. 
  Zinātniskā inventarizācija, aizpildot papildlaukus NMKK, RVKM veikta 1284 priekšmetiem, 
papildinātas 127 zinātniskās kartītes. RVKM turpināta uzziņu kartotēku veidošana par 8 tēmām.  
  Atskaites periodā RVKM sagatavota 10 krājuma un tematisko izstāžu dokumentācija, t. sk. 
nozīmīgākās: “Lietots Rīgā. 19. gs. 2. puse–1918. gads”, “Dziesmu svētku relikvijas. 1873–2013” un 
“”Kur gūšu Latvijas spēku?” (A. Brigadere). Veltījums Latvijas simtgadei”.   
  Muzeja pārstāvis piedalījies Latvijas muzeju valsts simtgadei veltītās kopizstādes „Latvijas 
gadsimts” zinātniskās koncepcijas izstrādes darba grupā; muzejs piedalījies izstādes eksponātu 
apzināšanā. 
  Atskaites periodā RVKM muzejpedagogi sagatavojuši 3 un Latvijas Fotogrāfijas muzeja – 1 
jaunu pedagoģisko programmu. 
  Muzejos noorganizētas 2 zinātniskās konferences – „Muzeja Zinātniskie lasījumi” RVKM un 
“Nīderlandes un Latvijas diplomātiskie un tirdznieciskie sakari” Mencendorfa namā. 
 
Sagatavoto un publicēto pētījumu dinamika (2014-2018)          Sagatavotie pētījumi pa muzejiem 2018. gadā 
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Ekspozīcijas un izstādes 
 
  RVKM un filiāles apmeklētājiem piedāvā 17 muzeju profiliem atbilstošas pamatekspozīcijas 
par Rīgas vēsturi, Latvijas kuģniecības vēsturi un Latvijas fotogrāfijas vēsturi. 
  Ainažu Jūrskolas muzeja ekspozīcija papildināta ar interaktīvu sadaļu “Kā vidzemnieki buru 
kuģus būvēja”. 
  Muzejos eksponētas 53 izstādes, no tām 43 atklātas pārskata periodā. 19 (no tām 18 
jaunatklātas) no muzejā eksponētajām izstādēm bija no muzeju krājuma. To vidū izstādes “Lietots 
Rīgā. 19. gs. 2. puse–1918. gads”, “Dziesmu svētku relikvijas. 1873–2013” un “”Kur gūšu Latvijas 
spēku?” (A. Brigadere). Veltījums Latvijas simtgadei” (RVKM), “Muzeja jaunieguvumi”, 
“Apbalvojumi”, “Kad Tēvzemes mīlestība bija noziegums” (AJM). Ainažu jūrskolas muzejā 
eksponētā RVKM krājuma izstāde “Viena eksponāta stāsts”. Mērķtiecīga izstāžu politika realizēta 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā (atklātas 10 izstādes); intensīva izstāžu aprite nodrošināta 
Mencendorfa namā – 20 jaunatklātas izstādes, t.sk. 5 ārzemju izstādes no Nīderlandes, Krievijas, 
Lietuvas un Igaunijas.   
  Ārpus muzejiem eksponētas 2 muzeju sagatavotās izstādes: Lubānā – “Hugo Celmiņš – 
Rīgas pilsētas galva un ne tikai!” (RVKM) un Igaunijas Fotogrāfijas muzejā – “Fotokluba “Rīga” 
vēsture” (LFM).  
  RVKM sagatavoti 4 ceļveži svešvalodās pa muzeja jaunatklātajām izstādēm; Mencendorfa 
namā turpināta pamatekspozīcijas informatīvā pilnveidošana. 
 
Eksponēto izstāžu skaita dinamika (2014-2018)   Eksponētās izstādes pa muzejiem 2018. gadā 
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Darbs ar apmeklētājiem  
 
  Atskaites periodā RVKM un Mencendorfa nama pieejamība apmeklētājiem tūrisma sezonā 
(1. maijs – 30. septembris) tika nodrošināta visas nedēļas dienas. Līdz ar to RVKM bija pieejams 
295, Mencendorfa nams – 290 dienas. Latvijas Fotogrāfijas muzejs bijis pieejams 252, Ainažu 
jūrskolas muzejs – 254 dienas gadā (apmeklētājiem atvērti 5 dienas nedēļā).  
  Kopējais apmeklējumu skaits pārskata gadā sasniedzis 269208 (2017. gadā – 251356), t. sk. 
RVKM (kopā ar ekspozīcijas “Rīgas Doma krusteja” apmeklējumiem) – 238123, Latvijas Fotogrāfijas 
muzejā – 7925, Ainažu jūrskolas muzejā – 5849, Mencendorfa namā – 17311 apmeklējumi. 
Apmeklējumu kopējā skaita kāpumu galvenokārt nodrošinājis Krusteju apmeklējošo tūristu skaita 
kāpums, taču palielinājies arī muzeju kopējais apmeklējumu skaits.  
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Apmeklējumu skaita dinamika (2014-2018)  Apmeklējumu skaita dinamika pa muzejiem (2014-2018)   
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Apmeklējumu sadalījums pa muzejiem 2018. gadā (%)  Apmeklējumu struktūra 2018. gadā (%) 
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  Atskaites periodā ievērojami audzis novadīto muzejpedagoģisko programmu skaits – 23 
programmas dažādām mērķauditorijām kopumā novadītas 318 (2017. gadā – 197) reizes.   
  Audzis skolēnu auditorijai novadīto muzejpedagoģisko programmu skaits, ko nozīmīgi 
ietekmējusi KM organizētā “Skolas somas” programma, kas tika realizēta, sākot no septembra. 20 
dažādas programmas vadītas 274 (2017. gadā – 186) reizes. No tām RVKM 14 programmas 
novadītas 199 (2017. gadā – 118), t.sk. “Skolas somas” ietvaros – 64 reizes; Mencendorfa namā – 
55, Ainažu jūrskolas muzejā – 8, Latvijas Fotogrāfijas muzejā – 12 reizes.   
  Palielinājies novadīto muzejpedagoģisko programmu skaits arī pieaugušo auditorijai. 
Pavisam atskaites periodā 3 dažādas programmas novadītas 44 (2017. gadā – 11) reizes, no tām 
Mencendorfa namā 2 programmas novadītas 43 reizes; RVKM novadīta 1 programma.   
 
Novadīto pedagoģisko programmu skaita dinamika Pedagoģisko programmu sadalījums pa muzejiem 
(2014-2018)  2018.g.(%) 
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  Atskaites periodā muzejos kopā novadītas 743 (2017. gadā – 584) ekskursijas. No tām 
RVKM – 450 (2017. gadā – 324), Mencendorfa namā – 149, Ainažu jūrskolas muzejā – 111 un 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā – 33 ekskursijas. Pārskata ekskursijas pa muzeju ekspozīcijām vadītas 
latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Apmeklētājiem piedāvātas arī tematiskās ekskursijas. Arī 
ekskursiju skaita pieaugumu ietekmējis pieprasījums “Skolas somas” programmas ietvaros. 
 
Novadīto ekskursiju skaita dinamika (2014-2018)  Ekskursiju sadalījums pa muzejiem 2018. gadā (%) 
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Muzeji organizējuši 214 (2017. gadā – 195) dažāda veida tematiskos, kultūras un 
korporatīvos pasākumus, t. sk. RVKM – 114, Mencendorfa namā – 64, Latvijas Fotogrāfijas muzejā 
– 22, Ainažu jūrskolas muzejā – 14. RVKM piedāvājumu klāstā atzīmējamas Ģimeņu dienas (17 
pasākumi) un pasākumu programma pieaugušo auditorijai – Senioru dienas (9 pasākumi). Kā katru 
gadu plašu programmu Rīgas svētkos piedāvājis RVKM (1305 apmeklētāji). Mencendorfa namā 
organizēts profesoram D.A. Lēberam veltīts pasākums, pasākumu cikls “Pie pavarda” (20 
pasākumi), pasākumi tūrisma firmām (10 pasākumi), koncerti. Latvijas Fotogrāfijas muzejā līdzās 
izstāžu atklāšanas un tikšanās ar autoriem pasākumiem, notikušas arī divas meistardarbnīcas ar 
ārzemju profesionāļu piedalīšanos.  Ainažu jūrskolas muzeja organizēto pasākumu vidū jāatzīmē 
gan pasākumu cikls skolēniem “Vai kļūsi par jūrnieku?” (3 pasākumi) un Dziedāšanas svētki (3 
pasākumi) ainažniekiem, gan Latvijas jūrnieku salidojums un Igaunijas 100gadei veltītais pasākums, 
kas piesaistījuši ne tikai Ainažu un novada iedzīvotājus, bet arī Latvijas sabiedrību un Igaunijas 
pierobežas iedzīvotājus. Muzeji aktīvi iekļāvušies Muzeju nakts pasākumu organizēšanā (kopā 
16195 apmeklējumi). Atskaites periodā turpināta RVKM Kolonnu zāles un Mencendorfa nama telpu 
izmantošana korporatīvajiem un kultūras pasākumiem.  
  Muzeja speciālisti nolasījuši 49 lekcijas (2017. gadā – 54), no tām RVKM – 44, Mencendorfa 
namā – 5. Stabilo lekciju skaitu nodrošina RVKM organizētie apmācību cikli Rīgas gidiem un 
interesentiem. 
 
Pasākumu skaita dinamika (2014-2018)   Pasākumu sadalījums pa muzejiem 2018. gadā (%) 
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Lekciju skaita dinamika (2014-2018)   
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Muzeja institucionālās darbības nodrošināšana un saimnieciskais darbs 
 
Nozīmīgākie saimnieciskie darbi: 

 Veikta Mencendorfa nama Kungu ielas fasādes 3 koka logu restaurācija / SIA “Akmens Koki”. 

 Veikti videonovērošanas sistēmas montāžas darbi RVKM filiālēs Latvijas Fotogrāfijas muzejā un 
Mencendorfa namā. 

 Veikti provizoriskie aprēķini indikatīvo projekta izmaksu noteikšanai ēku Palasta ielas 2 un 
Palasta ielā 4 sakārtošanai. / VAS “VNĪ”. 

 Nodrošināts muzeja darbs saimnieciski tehniskajā jomā (ugunsdrošība, energoapgāde, siltuma 
apgāde, apsardze, mikroklimats, remonts u.c.) saskaņā ar 2018. gada darba plānu. 

 
2.3. INFORMĀCIJA PAR PĀRSKATA GADĀ ĪSTENOTAJĀM JAUNAJĀM 
POLITIKAS INICIATĪVĀM  
 
Atskaites periodā RVKM jaunās politiskās iniciatīvas netika atbalstītas. 

 

2.4. PAKALPOJUMI UN UZLABOJUMI PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UN 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ 
 
RVKM sniedz sekojošus publiskos pakalpojumus:  
 
Bezmaksas pakalpojumi:  

 Krājuma pieejamība – muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites 
kartotēkām un muzeja priekšmetiem. 

 Uzziņu materiāla pieejamība – muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu 
bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru. 
 
Maksas pakalpojumi:  
Saskaņā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru 
kabineta noteikumi Nr.360, 27.06.2017).  
 

 Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate (individuāla, ģimenes, kompleksā biļete u.c.). 

 Gida pakalpojumi.  

 Tematiskas ekskursijas. 

 Muzeja izglītojošās programmas skolēniem un pieaugušajiem. 

 Muzeja krājuma izmantošana publicēšanai. 

 Muzeja priekšmetu deponēšana. 

 Muzeja priekšmetu fotografēšana, skenēšana pēc klienta pasūtījuma. 
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 Muzeja arhīva un bibliotēkas materiālu izmantošana. 

 Konsultācijas, ekspertīzes.  

 Lekcijas, pasākumi, nodarbības. 

 Telpu noma. 

 Fotografēšanās muzeja interjeros un teritorijā. 
 
Ar pilnu muzeja piedāvājumu un publisko pakalpojumu cenrādi var iepazīties:  
https://likumi.lv/ta/id/291873-rigas-vestures-un-kugniecibas-muzeja-publisko-maksas-pakalpojumu-
cenradis  
 
Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā  
 
Atskaites periodā RVKM muzeji apmeklētājiem bija pieejami: 
 
RVKM un Mencendorfa nams 
1. maijs – 30. septembris: katru dienu no 1000-1700 

1. oktobris – 30. aprīlis: T, C, P, S, Sv.: 1100-1700, slēgts: P, O 
 
Rīgas Doma Krusteja: nodota nomā SIA „Rīgas Doma pārvalde”, līdz ar to nodrošinot tās 
pieejamību visu sezonu katru dienu. 
 
Latvijas Fotogrāfijas muzejs: 
1. maijs – 30. septembris: T, P, S, Sv.: 1000 – 1700; C: 1200 – 1900; slēgts – P, O  
1. oktobris – 30. aprīlis: T, P, S, Sv.: 1100 – 1700; C: 1200 – 1900; slēgts – P, O 
Muzeja zinātniskā bibliotēka un arhīvs pieejams: Piektd. - 1100 – 1700  
 
Ainažu jūrskolas muzejs: 
1. maijs – 30. septembris: T, C, P, S, Sv.: 1000-1700, slēgts P. O 
1. oktobris – 30. aprīlis: O, T, C, P, S: 1100-1700, slēgts: Sv., P 
 
Muzeja pasākumu dalībniekiem nodrošināta muzeju pieejamība ārpus regulārā darba laika.  
Citi pakalpojumi: O – P: 9 00-1700 vai pēc vienošanās. 
 Saskaņā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādi, 
precizēts un paplašināts personu loks, no kuriem neiekasē maksu par pastāvīgo ekspozīciju un 
izstāžu apskati: 

 bērniem līdz septiņu gadu vecumam; 

 diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai 
izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie - pamatizglītības vai vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamie); 

 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra 
un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā 
(uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), un tos pavadošajām personām (viens pedagogs 
vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem); 

 personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti 
(uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti; 

 augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas studē vēsturi, studiju procesa 
ietvaros – muzeja ekspozīcijā centrālajā ēkā; 

 profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem 
(uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē jūrniecību, izglītības vai studiju procesa ietvaros - 
muzeja ekspozīcijā centrālajā ēkā un muzeja struktūrvienības "Ainažu jūrskolas muzejs" 
ekspozīcijā; 

https://likumi.lv/ta/id/291873-rigas-vestures-un-kugniecibas-muzeja-publisko-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/291873-rigas-vestures-un-kugniecibas-muzeja-publisko-maksas-pakalpojumu-cenradis
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 augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas studē vēsturi, vizuālo un lietišķo 
mākslu, dizainu, kultūras vēsturi, studiju procesa ietvaros - muzeja struktūrvienībā 
"Mencendorfa nams"; 

 profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem 
(uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē fotogrāfiju, izglītības vai studiju procesa ietvaros - 
muzeja struktūrvienībā "Latvijas Fotogrāfijas muzejs"; 

 Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst 
muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un dalībniekiem, kas apgūst Latvijas Kultūras 
akadēmijas īstenoto muzeju darbinieku tālākizglītības kursu, - visās muzeja struktūrvienībās; 

 daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un 
personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus); 

 politiski represētām personām (uzrādot apliecību); 

 Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); 

 Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti); 

 muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu) un no 
vienas personas, kas pavada muzeja drauga kartes īpašnieku; 

 plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti); 

 grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida); 

 muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā; 

 muzeja apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Muzeju nakts", - 
no plkst. 19.00. 

 Lai paplašinātu muzeja pieejamību sociāli neaizsargātākajiem iedzīvotājiem, ģimenēm un 
skolēniem, piedāvāts muzeju bez maksas apmeklēt Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā un 
Muzeju naktī, kā arī organizēti pasākumi par akcijas cenām (Ģimeņu dienas, Senioru dienas u.c.).  
  Lai nodrošinātu muzeju pieejamību svešvalodās, RVKM turpināts darbs ekspozīcijas 
informatīvajā pilnveidošanā: turpināta ceļvežu svešvalodās sagatavošana muzeja ilgtermiņa 
izstādēs, pieejama apskates shēma 6 val. un informatīva lapa par muzeju 4 val. Turpināta 
ekspozīcijas informatīvā pilnveidošana Mencendorfa namā. 

 
2.5. IESTĀDES VADĪBAS UN DARBĪBAS UZLABOŠANAS 
SISTĒMAS EFEKTĪVAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI  
 
  Kvalitāti un profesionalitāti muzeja pamatdarbības jautājumos nodrošina muzeja padomes un 
komisijas. Pārskata periodā notikušas 3 Zinātniskās padomes, 24 Muzeja krājuma komisijas, 
10 Muzeja krājuma Konservācijas un restaurācijas padomes sēdes.   
  Lai veicinātu muzeja darbinieku likumīgu, godprātīgu un profesionālu darbību sabiedrības 
interesēs, kopš 2005. gada muzejā darbojas Ētikas komisija.   
  Lai nodrošinātu kvalitatīvu vadību, muzejā organizēts precīzs plānošanas darbs un veikta 
darba analīze – gan kopumā par muzeju, gan par atsevišķām darba jomām un struktūrvienībām, 
gan katram darbiniekam. Notikušas administrācijas un struktūrvienību sapulces, darbinieku 
novērtēšana veikta sistēmā NEVIS. Atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai, izstrādāti RVKM un 
filiāļu gada plāni. 

 
3. PERSONĀLS 

 
2018. gadā tika likvidētas 3 amata vietas. Līdz ar to RVKM un filiālēs kopā bija 120 amatu 

vietas, kurās faktiski strādāja 122 darbinieki, t.sk. 2 vadītāji, 13 struktūrvienību vadītāji, 50 speciālisti 
– muzejisko funkciju veicēji (t.sk. restauratori un fotogrāfi) un 57 pārējie darbinieki.  Pārskata gadā 
darba attiecības izbeigtas ar 29 un uzsāktas ar 24 darbiniekiem. 

Darbinieku struktūras analīze pēc vecuma un dzimuma rādītājiem palikusi nemainīga – 
muzejā galvenokārt strādā sievietes vecumā no 31 gada līdz pensijas vecumam. 73% no 
darbiniekiem muzejā strādā ilgāk par 5 gadiem.  
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Analizējot darbinieku vecuma struktūru, atšķiras dati par kopējo darbinieku un tiešo muzeja 
funkciju veicēju vecumu. Atbalsta funkciju un tehniskā personāla vidū pārsvarā nodarbināti cilvēki 
vecumā no 30 gadiem līdz pensijas vecumam (51%) un pensijas vecumā (42%). Speciālistu vidū 
turpinājusies paaudžu maiņa un muzejnieku vidū par 4% palielinājies darbinieku skaits vecumā līdz 
30 gadiem – 23%; vairumu (57%) veido speciālisti no 31 gada līdz pensijas vecumam, 20% ir 
darbinieki pensijas vecumā.  

Muzejā iespēju robežās tiek nodrošinātas darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas, 
sniedzot iespējas apmeklēt dažādus profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus. 
Muzeja darbinieki regulāri apmeklējuši muzeju profilam atbilstošus seminārus, konferences un 
lekcijas. Profesionālo kvalifikāciju praksē un semināros paaugstinājuši muzeja restauratori, t.sk. 
muzeja restaurators apguvis fotogrāfiju restauratora prasmes ASV NEDCC. 1 muzeja darbinieks 
ieguva maģistra grādu, 3 – turpināja studijas maģistrantūrā, 2 – doktorantūrā.  

75 muzeja darbiniekiem ir augstākā izglītība, no tiem 3 ir zinātņu doktori, 57 ir maģistra 
grāds vai augstākā akadēmiskā izglītība, 11 – bakalaura grāds un 4 – 1. līmeņa augstākā izglītība. 
 
Darbinieku sadalījums pa amatu grupām 2018.g. (%) Darbinieku sadalījums pa dzimumiem 2018.g. (%) 

2% 11%

41%

46%

Vadītāji

Struktūrvienību
vadītāji

Speciālisti-
muzejisko
funkciju veicēji

Pārējie

 

69%

31%

Sievietes

Vīrieši

 
Darbinieku vecuma struktūra 2018.g. (%) Muzejisko funkciju veicēju vecuma struktūra 2018. g. (%) 

16%

54%

30% Līdz 30 gadiem

31 - līdz pensijas
vecumam

Pensijas vecuma

 

23%

57%

20%
Līdz 30 gadiem

31 - līdz pensijas
vecumam

Pensijas vecuma

 
Darbinieku sadalījums pēc muzejā nostrādātā laika  Muzejisko funkciju veicēju sadalījums pēc muzejā 
2018. g. (%)  nostrādātā laika 2018. g. (%) 

27%

31%

42%

Līdz 5 gadiem

5-20 gadi

Vairāk par 20
gadiem

 

28%

29%

43%

Līdz 5 gadiem

5-20 gadi

Vairāk par 20
gadiem
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU  
 

4.1. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI UN IZGLĪTOŠANAI  
 
 Sabiedrības informēšanai un izglītošanai nodrošināta regulāra informācijas atjaunošana 
muzeju mājaslapās www.rigamuz.lv, www.mencendorfanams.lv, www.fotomuzejs.lv un 
www.ainazumuzejs.lv un muzeju vietņu uzturēšana sociālajos tīklos (portālos www.draugiem.lv, 
www.facebook.com, http://twitter.com, www.instagram.com ).  
 2018. gada februāŗī portālā Latvija.lv valsts pārvaldes pakalpojumu katalogā tika izveidotas 
pakalpojuma kartītes 8 RVKM un tā filiālēs piedāvātajiem pamatpakalpojumiem (ekspozīciju un 
izstāžu apmeklējums un krājuma izmantošana). Atskaites periodā, izmantojot portālu, RVKM un tā 
filiālēs pakalpojumi netika pieprasīti. 
 Uzturēta komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri sūtītas preses relīzes par 
muzeju aktualitātēm. Internetā un presē publicēta ~150 informācija par muzejiem un to aktualitātēm, 
pārraidīti ~90 sižeti TV un radio. Regulāri atjaunota un apmeklētājiem sniegta informācija par 
muzeja pakalpojumiem un aktualitātēm muzeju informatīvajos stendos vestibilos un pie muzeju 
fasādēm. Pie Ainažu jūrskolas muzeja uzstādīts baneris “Ainažu jūrskola Latvijas valsts 
stūrakmens”. 
 Informācija par muzejiem ievietota bukletā „Muzeji 2018’’ (izdevējs Kultūras ministrija); par 
RVKM – bukletā „Pasākumi Rīgā” (izdevējs Live Riga – Rīgas tūrisma attīstības birojs, 3 reizes); par 
Ainažu Jūrskolas muzeju – profesionālās veselības gadagrāmatā “medicine.lv 2018/2019”. Noslēgti 
8 līgumi par maksas informācijas ievietošanu portālos www.1188.lv, www.infolapas.lv, 
www.onfoabi.com, www.infoabi.ee, www.euroinfopage.com, www.euroinfopage.eu, www.viss.lv, 
www.delovaja.lv, www.balticmarket.com, www.kontakti.lv, www.visalatvija.lv, www.zl.lv, 
www.1180.lv, kā arī “Latvijas Tālrunis” un Rīgas centra kartē (izdevējs “Jāņa sēta”). 
  Turpināti pasākumi tūrisma veicināšanai. RVKM piedalījies izstādē „Balttour 2018”, izvietojot 
informatīvos materiālus par muzeja piedāvājumu ALTA (Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru 
Asociācija) stendā. Notikusi regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa ar Rīgas Tūrisma 
informācijas centru, Rīgas domes Izglītības, Kultūras un sporta departamentu, Rīgas tūrisma 
attīstības biroju (Live Riga). Turpināta sadarbība ar ienākošā tūrisma firmām: noslēgti līgumi ar 
4 tūrisma uzņēmumiem. RVKM notikusi tūrisma gidu apmācība un lasītas lekcijas par muzeja profila 
tēmām. Mencendorfa namā organizēti reklāmas pasākumi tūrisma firmām. Muzeju piedāvājumi 
reklamēti izglītības iestādēs.  
  Apmeklētāju izglītošanai muzeji piedāvājuši ne tikai pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes, bet 
arī realizējuši plašu un daudzveidīgu kultūrizglītojošo programmu dažādām mērķauditorijām.  
  Iespēju robežās muzeji piedāvājuši pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – 
adaptētas pedagoģiskās programmas gan bērniem ar redzes traucējumiem, gan ekskursijas un 
programmas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Liftu trūkuma dēļ muzeji joprojām nav 
pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem (izņemot Ainažu jūrskolas muzeju un Mencendorfa 
nama pirmo stāvu). Nodrošināta informācijas pieejamība rakstveidā cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem. 
  Turpināta sadarbība muzeju suvenīru līnijas izstrādē ar SIA „Kultūras suvenīri”; darbojies tās 
suvenīru tirdzniecības stends RVKM. Mencendorfa namā papildināts suvenīru sortiments un 
tirdzniecības vieta. 
 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar iestādes 
darbu  
 
  Muzejos regulāri tiek analizēti ieraksti Muzeja apmeklētāju atsauksmju grāmatā, sociālajos 
tīklos, interneta portālos un e-pastos.  
 

http://www.rigamuz.lv/
http://www.mencendorfanams.lv/
http://www.fotomuzejs.lv/
http://www.ainazumuzejs.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://www.1188.lv/
http://www.infolapas.lv/
http://www.onfoabi.com/
http://www.infoabi.ee/
http://www.euroinfopage.com/
http://www.euroinfopage.eu/
http://www.viss.lv/
http://www.delovaja.lv/
http://www.balticmarket.com/
http://www.kontakti.lv/
http://www.visalatvija.lv/
http://www.zl.lv/
http://www.1180.lv/
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4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru  
 
       Atskaites periodā RVKM un filiāles dažādu jautājumu risināšanā sadarbojušies ar bērnu 
jaunatnes centriem, Latvijas jūrnieku savienību, Vācbaltiešu-latviešu kultūras centru „Domus 
Rigensis”, Stikla mākslas un studiju centru, ISSP, fotoklubiem, Latvijas Teātra darbinieku savienību 
u.c. 

 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI  
 
5.1. IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PASĀKUMI, KURI TIKS TURPINĀTI 
 
  2018. gada plāns tika veidots, balstoties uz Vidēja termiņa muzeja darbības stratēģijā (2015-
2020) izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, kas turpina iepriekšējā periodā iesākto, tādejādi 
nodrošinot darbības nepārtrauktību, kas ir muzeja ilgtspējīgas attīstības pamatā. 

 
5.2. GALVENIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI  
 
Krājuma darbs: 

 Nodrošināt plānoto muzeja krājuma digitalizāciju un informācijas datu ievadi Nacionālajā muzeju 
krājuma kopkatalogā (NMKK). 

 Veikt plānoto muzeja kolekciju esības un saglabātības pārbaudi.  

 Veikt muzeja krājuma priekšmetu finansiālo novērtēšanu un ņemšanu grāmatvedības uzskaitē. 

 Veikt muzeja priekšmetu konservāciju un restaurāciju. 

 Papildināt krājuma kolekcijas, atbilstoši krājuma politikai un gada plānam. 
 
Pētnieciskais darbs 

 Sagatavot RVKM plānoto krājuma izstāžu dokumentāciju, t.sk. izstāžu “Kalendāri, 1920.–1930. 
gadi”, Bermontiāde”, “Fotogrāfs Vilis Rīdzenieks” plānus. 

 Veikt zinātnisko tēmu izpēti, plānoto rakstu, referātu u.c. pētījumu sagatavošanu un rezultātu 
publiskošanu saskaņā ar gada plānu, t.sk. pabeigt RVKM 4 izdevumu manuskriptu 
sagatavošanu („Pulksteņu kolekcija”, “Dagerotipi Latvijā, saglabāšanas aspekti”, “Latvijas 
jūrskolu absolventi (1862-1918)”, “Ventspils ostas kapteiņu dienesta vēsture”).  

 Veikt plānoto kolekciju zinātnisko kartīšu sagatavošanu.  
 

Ekspozīciju un izstāžu darbs 

 Iekārtot un atvērt publikai RVKM 2 krājuma izstādes, kā arī izstādi “Viena eksponāta stāsts” 

(Ainažu jūrskolas muzejā) un “Fotogrāfs Vilis Rīdzenieks” (Latvijas Fotogrāfijas muzejā). 

 Iekārtot un atvērt publikai Ainažu jūrskolas muzejā plānotās izstādes, t.sk. “Ainažu jūrskolas 
muzejam – 50!”. 

 Nodrošināt plānoto izstāžu apriti Latvijas Fotogrāfijas muzejā un Mencendorfa namā.  

 Turpināt moderno tehnoloģiju elementu integrēšanas projekta izstrādi un realizēšanu RVKM un 
AJM muzeja ekspozīcijās. 

 Pabeigt ekspozīciju un ilgtermiņa izstāžu informatīvās pieejamības paplašināšanu RVKM un 
Mencendorfa namā. 

 
Komunikācija ar sabiedrību  

 Izvērtēt piedāvājumu un nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu programmas “Skolas 
soma” ietvaros. 

 Mērķtiecīgi veidot un realizēt piedāvājumus dažādām pieaugušo auditorijām.  

 Nodrošināt plānotos pasākumus muzejos, t. sk. Starptautiskās Muzeju nakts pasākumus; RVKM 
programmu “Rīgas svētkos”, regulāras Ģimenes dienas un Senioru dienas muzejā; pasākumu 
ciklu “Tikšanās pie pavarda”, programmas tūrisma firmām Mencendorfa namā; pasākumus no 
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cikliem “Biju, esmu un būšu”, ‘’Dziedāšanas stunda muzejā” un Ainažu jūrskolas 155. gadadienai 
veltītu pasākumu Ainažu Jūrskolas muzejā. 

 Sagatavot RVKM un filiāļu mājaslapu. 
 
Muzeja institucionālās darbības nodrošināšana un saimnieciskais darbs 

 Uzsākt muzeja iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanu un attīstības dokumentu sagatavošanu 
muzeja akreditācijai 2020. gadā. 

 Organizēt tehniskās dokumentācijas izstrādi un pieprasīt finansējumu sekojošu muzeja ēku 
remontam: 

o Palasta iela 2, 4, Herdera laukums 4 – kārniņu, skārda jumta remonts; 
o Palasta iela 2 – fasādes remonts – restaurācija. 
o Palasta ielā 4 - Jaunielas puses fasādes remonts-restaurācija; 
o Palasta ielā 4 ēku komplekss - Bēniņu pārsegumu termoizolācija; 
o Palasta ielā 4 centrālā korpusa zāļu Nr.1-5 gaisa apmaiņas projekts. 

 Veikt Ainažu jūrskolas muzeja ēkas fasādes atjaunošanu.  
 

5.3. SADARBĪBAS PROJEKTI UN PĒTĪJUMI  
 
Starptautiskie sadarbības projekti:  
 
Mencendorfa namā: 

  Lekcijas, tikšanās Mencendorfa namā sadarbībā ar Karla Šīrrana biedrību. Vācija, LĪneburga.  

  Kopizstādes "Nīderlandes – Latvijas sakari. 1900–1939." eksponēšana Nīderlandē un Latvijas 
muzejos. Nīderlande Vēndama Vēnkoloniālais muzejs. 
 
Latvijas Fotogrāfijas muzejā: 

 Fotoizstāde. Nina Korhonena. “Anna – Amerikas vecmāmiņa”. Zviedrija, Stokholma. 

 Fotoizstāde. Valentīns Odnovjuns. „Tumsā”. Lietuva, Viļņa. 

 Fotoizstāde. “(Ne)dabīgie ķermeņi”. Polija, Poznaņa, 

 Fotoizstāde. Marija Kapajeva. “Sapnis ir brīnumains, tomēr neskaidrs”. Lielbritānija, Londona. 

 Fotoizstāde. Agņeška Raisa. “Pēdējā saruna ar akadēmiķi Saharovu”. Polija, Varšava. 
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Ainažu jūrskolas muzejā: 

 Pasākums “Ainažu jūrskolas muzejam – 50”. Igaunija, Hedemeste, Hedemestes novada dome. 

 
5.4. MUZEJA FINANŠU SAISTĪBAS  
 
Muzeja reģistrētās i lgtermiņa finanšu saistības  
Muzejam nav ilgtermiņa finanšu saistību. 
 
Muzeja kredītsaistības  
Muzejam ir īstermiņa, viena gada laikā kārtojamas saistības par precēm, pakalpojumiem, 
komunālajiem maksājumiem un ieturētajiem nodokļiem, kas tiks apmaksātas pārskata gada laikā. 
 
 
 
 
 
Sagatavoja: (paraksts)     Ilona Celmiņa 
        direktora vietniece zinātniskajā darbā 
 


