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Muzeja mērķi 

 
Muzeja misija un darbības mērķis ir formulēti Muzeja nolikuma 2. punktā - 

veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un 

popularizējot ar Latvijas militāro un politisko vēsturi saistītās garīgās un materiālās 

liecības. 

  

 

Muzeja funkcijas un uzdevumi 
  

 Muzeja funkcionālie uzdevumi ir - muzeja krājuma uzturēšana un attīstīšana, 

muzeja vērtību pieejamības sabiedrībai nodrošināšana, pētnieciskā darbība militārajā 

un politiskajā vēsturē, zinātniski izglītojošā darbība, valsts aizsardzības jomas 

popularizēšana. 

Pārskata gadā muzejs strādāja atbilstoši darba plānam, veicot muzeja funkciju 

apjomu korekciju atbilstoši resursu izmaiņām. 

 

 

Muzeja juridiskais statuss un struktūra 

 
Latvijas Kara muzejs ir publisks muzejs, kurš darbojas saskaņā ar Muzeju 

likumu un MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.891 „Latvijas Kara muzeja nolikums”. 

Muzeja struktūrvienības ir nodaļas. Muzeja nodaļas pēc to darba satura dalās: 

zinātniski pētnieciskā un krājuma darba, administratīvo funkciju, apkalpojošo 

funkciju nodaļās. 

Muzejam ir teritoriālas struktūrvienības: Ziemassvētku kauju muzejs (Jelgavas 

nov., Valgundes pag. „Mangaļi”) un O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta „Airītes” 

(Saldus nov., Zirņu pag.). Filiālēm Latvijas Kara muzeja administratīvajā struktūrā ir 

nodaļu statuss. Muzejam ir koleģiālo lēmumu pieņemšanas struktūras - Zinātniskā 

padome, Krājuma komisija, Krājuma konservācijas un restaurācijas padome, 

Iepirkumu u.c. komisijas. 
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Starpkaru vēstures nodaļa 

Direktors 

Direktora vietnieks 

pētniecības darbā 

darbā 

Direktora vietnieks 

krājuma darbā 
Budžeta un finanšu nodaļa Saimniecības nodaļa 

Administrācijas 

vēsturnieks 

Lietvedības un personāla 

nodaļa 

Mākslinieks - noformētājs 

Krājuma komisija 
Konservācijas un 

restaurācijas padome 

Krājuma nodaļa 

Krājuma saglabāšanas 

nodaļa 

Izglītības un informācijas 

nodaļa 

Viduslaiku un jauno laiku 

vēstures nodaļa  

 

I pasaules kara 

vēstures nodaļa  

II pasaules kara vēstures 

nodaļa 

Pēckara vēstures nodaļa 

Ieroču nodaļa 

Zinātniskā 

padome 

Jurists 

Nodaļa „Ziemassvētku 

kauju muzejs” 

Nodaļa „O.Kalpaka 

muzejs un piemiņas vieta 

Airītes” 

  

Lasītava 
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Vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijā noteiktie galvenie 

uzdevumi un to izpildes izvērtējums 

 
 Muzeja darbs 2013. gadā- plānots un veikts atbilstoši muzeja stratēģijai, 

aktualitātēm un pieejamiem resursiem, nosakot konkrētus uzdevumus katrā muzeja 

darbības jomā. 2013. gada darba plānu muzejs ir izpildījis.  

 

 

Noteiktie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji un to izpildes 

izvērtējums 

 
Muzeja darba uzdevumi, kuru veikšanu nodrošina muzeja speciālisti, tika 

izpildīti atbilstoši plānotajam. 

2013. gadā muzeju apmeklēja 124 557 interesents. Apmeklētāju skaits 

pārskata gadā bija lielāks nekā kā plānots (100 000). Tradicionāli liels skaits cilvēku 

muzeju apmeklēja starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts” maijā. Kopš 2010. gada 1. 

jūlija muzeja ekspozīcija apmeklētājiem atvērta 7 dienas nedēļā, tāpēc 2013. gadā 

muzeja apmeklētājiem bija pieejams 352 dienas. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem 

gadiem, kā tas bija prognozēts, muzeja apmeklētāju skaits ir samazinājies. 

Pārskata periodā muzeja krājums papildinājies par 2 715 vienībām (plānots par 

3 000 vienībām). Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā iekļautas 2 643 vienības 

(plānots 2 668 vienības). 

2013. gadā muzejs plānoja atklāt ekspozīciju O.Kalpaka muzejā un 4 izstādes 

(vienu liela apjoma tematisko izstādi, digitālo izstādi un divas muzeja krājuma 

ekspresizstādes). Pārskata periodā atklāta atjaunotā O.Kalpaka muzeja ekspozīcija. 

2013. gadā atklātas 12 izstādes, tai skaitā 8 no muzeja krājuma. Apjomīgākā ir 

medību tēmai veltītā izstāde „Medības”, kuras tapšanā aktīvi iesaistījās 

privātpersonas, mednieku klubi un sabiedriskās organizācijas.   

Muzejā un ārpus tā ir notikuši 47 publiskie pasākumi. Kopumā bija plānotas 

300 ekskursijas un speciālās nodarbības skolēniem. 2013. gadā muzeja darbinieki 

novadījuši 446 ekskursijas un 268 specializētas izglītojošās nodarbības skolēniem.  

Kvantitatīvo rādītāju pieaugums iepretim plānotajam skaidrojams ar muzeja kā 

publiskas iestādes darbību un realizēto pieejamības politiku. 

 

 

Aģentūras kārtējā gada darbības plānā noteiktie galvenie 

sasniedzamie darbības rezultāti un to izpildes izvērtējums 

 
Krājuma darbs 

Pārskata periodā muzeja krājumā iekļauti 2 715 jaunieguvumi, no tiem 2 307 - 

pamatkrājumā.  

Krājuma papildinājuma vislielākā daļa ir saņemta kā privātpersonu 

dāvinājumi- 2 516 vienības, 162 priekšmeti bija pirkumi (par Ls 2 573,79), 37 

vienības pieņemtas no citām institūcijām, iestādēm vai organizācijām.  
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Pārskata periodā Fotogrāfiju kolekciju papildināja Krievijas impērijas armijas 

kareivja Valdemārs Simsona fotogrāfija (Sanktpēterburga, 1912.- 1913.g.). V.Simsons 

dienējis elitārā vienībā- Viņas majestātes Krievijas imperatores Marijas Fjodorovnas 

kavalērijas gvardes pulkā. Fotogrāfijā viņš redzams galma sardzes formas tērpā. Tāpat 

nozīmīgas ir Latvijas armijas militārās aviācijas fotogrāfijas (1919.- 1940.gadi). Tās 

piederējušas kara lidotājam Aleksandram Zariņam. Šajā dāvinājumā ir 277 vienības. 

Formastērpu kolekciju papildināja Lielbritānijas armijas artilērijas brigādes 

ģenerāļa Jāņa Kažociņa ikdienas formas tērps (1970.gadu vidus- 2000.gadu sākums). 

Interesantākie pirkumi 2013.gadā papildināja Kartogrāfijas un Ieroču 

kolekcijas. Muzejs iegādājās Zviedrijas un Polijas-Lietuvas karaspēka izvietojuma 

shēmu Salaspils kaujā 1605.gada 17.septembrī (par summu LVL 70,00). Ieroču 

kolekciju papildināja vācu signālpistoļu (raķešpistoļu) granātu kaste, kas ražota Vācijā 

II pasaules kara laikā (par summu LVL 120,00). Šāda tipa kastes ir rets modelis 

krāsojuma un marķējuma ziņā. Tās bija paredzēta vācu Āfrikas korpusam, bet 

izmantotas arī Latvijā Kurzemes cietokšņa kaujās 1944./45.gadā.  

Krājuma uzskaites un dokumentēšanas darbi veikti normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. Prioritāra joprojām bija informācijas par muzeja priekšmetiem 

ievadīšana digitālajā Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā, katalogam pievienoti 

2 643 priekšmeti, kā arī krājuma zinātniskā apraksta pilnveidošana Revolūcijas 

muzeja laikā komplektētajam krājumam, pārskata periodā tas veikts 1 014 krājuma 

vienībām. Tika turpināta krājuma esības pārbaude, pārskata periodā pārbaudītas       

32 923 krājuma vienības.  

Krājuma saglabāšanas nodaļa konservējusi un restaurējusi 515 krājuma 

priekšmetus. 2013.gadā muzejs ieguva Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu (500,00 

LVL) lielgabalu un haubices balstu izveidei un uzstādīšanai.  

 Pārskata periodā muzejs turpināja aktualizēt neeksponēto muzeja krājuma 

materiālu izmantošanu. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pārskata periodā 

izmantoto neeksponēto muzeja krājuma vienību skaits ir samazinājies. 

 

 

dāvinājumi -  

2 516 vienības, t.i., 

93% 

pirkumi -  

162 vienības, t.i., 

6% 

pieņemtas no citas 

iestādes -  

37 vienības, t.i., 

1% 

Krājuma komplektēšana 
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Pārskata periodā turpinājās darbietilpīgā krājuma darba procedūra, ko nosaka 

MK noteikumi Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti”, t.i., muzeja krājuma finansiālā izvērtēšana un uzņemšana grāmatvedības 

uzskaitē. 2013. gadā Krājuma komisija finansiāli novērtēja un atbilstoši dokumentēja  

22 846 vienības. 

 

Ekspozīcijas un izstāžu darbs  

     

2013.gada martā atklāta jauna ekspozīcija O.Kalpaka muzejā. Pārskata periodā 

Latvijas Kara muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā pie atsevišķiem eksponātiem ir izvietoti 

QR kodi angļu, krievu un vācu valodās.  

Muzejs kā ik gadu iekārtoja vienu liela apjoma tematisko krājuma izstādi, 

2013.gadā tā bija veltīta medību tēmai.  Kopumā muzejs sagatavojis 8 jaunas izstādes, 

kā arī eksponējis 4 citu autoru un institūciju sagatavotās izstādes, ārpus muzeja 

eksponētas 3 izstādes. Izstāžu skaits no plānotā atšķiras, jo muzejs gada laikā saņem 

piedāvājumus eksponēt ceļojošās izstādes, kā arī muzeja pasākumu laikā iekārto 

ekspresizstādes.  

 

Pētniecības darbs  

 

Latvijas Kara muzejs ir viena no vadošajām institūcijām Latvijas militārās 

vēstures pētniecībā. Muzeja pētnieciskais darbs attīstās divos virzienos- militārās 

vēstures pētniecība un krājuma zinātniskā izpēte. 2013. gadā Latvijas Kara muzeja 

pētnieciskā darba nodaļu vēsturnieki veikuši nopietnu darbu militārās vēstures izpētes 

jomā.  

Četri muzeja darbinieki ir doktoranti Latvijas Universitātē. 2013.gadā viens 

muzeja darbinieks ir ieguvis doktora grādu vēstures zinātnē.     

2013.gadā ir izdots muzeja zinātnisko rakstu krājums „Latvijas Kara muzeja 

Gadagrāmata”, XIV sējums, kurā publicēti 10 muzeja darbinieku pētījumi. Atzīmējot 

I pasaules kara simtgadi, Latvijas Kara muzejs izdevis arī bukletu „Labs karavīrs, 

paēdis karavīrs. Ko ēda un dzēra Latviešu strēlnieki I pasaules karā?”. 
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Kopumā muzeja darbinieki strādājuši pie 66 pētnieciskajām tēmām, to 

rezultāti izmantoti izstādēs, publikācijās, lekcijās, referātos, konferencēs u.c.  Dažādos 

izdevumos publicēti 34 raksti par militāro un politisko vēsturi. 

Muzeja darbinieki ar 14 ziņojumiem piedalījušies vietējās un starptautiskajās 

konferencēs. Pārskata periodā nolasītas 36 lekcijas. Šajā jomā turpinājusies sadarbība 

ar Baltijas aizsardzības koledžu.  

 Veikta 2 006 jauniegūto materiālu zinātniskā inventarizācija. Turpinās darbs 

pie Revolūcijas muzeja laikā komplektētās krājuma daļas zinātniskā apraksta 

uzlabošanas un papildināšanas. Muzejs pārstrādājis un latviskojis aprakstus 1 014 

krājuma vienībām, tā rezultātā palielinājusies krājuma pieejamība un uzlabojusies 

kolekciju zinātniskā apstrāde. 

  

Muzeja pieejamība un darbs ar sabiedrību 

 

2013. gadā muzejā bija 124 557 apmeklētāji, t.sk. Ziemassvētku kauju muzejā- 

10 964, O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā „Airītes” - 3 250.  

 

 

 
 

Neskatoties uz ekonomiskajiem procesiem valstī, Latvijas Kara muzejs spējis 

noturēt gan vietējo, gan ārvalstu apmeklētāju interesi par muzeju, jo sniedz iespēju 

iepazīties ar Latvijas vēsturi daudzu gadsimtu garumā, Latvijas valsts veidošanos un 

cīņu par tā pastāvēšanu, kā arī skaidro Latvijas vietu lielajos 20.gs. militāri - 

politiskajos procesos. Kopš 2010. gada 1. jūlija muzeja ekspozīcija apmeklētājiem 

atvērta 7 dienas nedēļā, kas veicina muzeja pieejamību. 
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Latvijas Kara muzejam izveidojusies patstāvīga sadarbība ar Baltijas 

Aizsardzības koledžas (Tartu) un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas, 

Pedagoģijas un Filologijas fakultāšu pasniedzējiem un studentiem, kuri muzejā 

saskata iespējas padarīt studiju procesu pilnvērtīgāku un saistošāku. 

2013. gadā muzeja darbinieki vadījuši 446 ekskursijas. Šī muzeja pakalpojuma 

lietotāju auditoriju var iedalīt trīs kategorijās. Lielākā no tām bija skolēni, kā arī 

militārpersonas un pieaugušie muzeja apmeklētāji grupās. 

 

 

 
 

  

 2013.gadā muzejs sekmīgi sadarbojās ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 

un Nacionālo Aizsardzības Akadēmiju, vadot tematiskās ekskursijas vēsturisko kauju 

vietās. 

 Svarīgs izglītojošā darba virziens bija sadarbība ar skolām un vēstures 

skolotāju apvienību muzeja izglītojošo nodarbību piedāvājuma popularizēšanā. 

Izglītojošo nodarbību vēstures apguvei izmantoja 268 skolēnu grupas. Specializētās 

individuālie 
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jeb muzejpedagoģiskās nodarbības muzejs piedāvāja par septiņām tēmām. To 

vadīšanā piedalījās vairāki muzeja speciālisti vienlaikus, jo nodarbību organizācijas 

process ir darbietilpīgs. Pieprasītākās muzejpedagoģiskās nodarbības bija - „Latviešu 

strēlnieks Ziemassvētku kaujās”, „Kā tapa Brīvības piemineklis”, „Bermontiāde”.  

 Latvijas Kara muzejs organizējis 47 publiskos pasākumus gan muzejā, gan 

ārpus tā. Kopumā šos pasākumus apmeklējuši 34 424 cilvēki. Muzeja tradicionālie 

pasākumi: Barikāžu atcere, Lāčplēša diena, pulkveža O.Kalpaka piemiņas pasākums 

Airītēs, starptautiskā akcija „Muzeju nakts”. Apmeklētākie bija Muzeju nakts akcija, 

kas tika rīkota Kara muzejā un Ziemassvētku kauju muzejā. Pasākumu apmeklēja 

attiecīgi 22 438 un 207 interesenti. 2013. gadā muzejs turpināja sadarbību ar mēroga 

modeļu klubiem Latvijā, Lietuvā, Zviedrijā, Dānijā, Krievijā un Baltkrievijā, 

iekārtojot starptautisko stenda modeļu izstādi „Golden Model 2013” 

Muzeja darbinieki nolasīja 36 lekcijas, sniedza 626 konsultāciju un atzinumus 

par militāri politisko vēsturi un muzeja krājumu. Piedāvāto iespēju robežās un 

popularizējot izstādes, pasākumus un aktivitātes, muzeja darbinieki ir sagatavojuši 34 

populārzinātnisku rakstu; snieguši intervijas un informāciju TV (35) radio (17) un 

presei (13). 

Ar reklāmas materiāliem regulāri nodrošināti Tūrisma informācijas biroji Rīgā 

un reģionos- Kurzemē un Zemgalē, kā arī izplatīti skolās. Tūrisma informācijas 

birojus savlaicīgi informēja par pasākumiem, izstādēm, izmaiņām muzeja darba laikos 

un cenu politiku. Muzeja ekspozīcijas regulāri tiek papildinātas ar informatīvajiem 

materiāliem angļu valodā. Jaunākā informācija par Latvijas Kara muzeju regulāri tiek 

ievietota interneta vietnē www.karamuzejs.lv un citos uzziņu portālos. Pārskata 

periodā LKM mājas lapai bijuši 128 000 apmeklētāji.  

Muzejs turpinājis sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, tādām kā Kara 

invalīdu savienība, Nacionālo partizānu apvienība, Latvijas Nacionālo karavīru 

biedrība, Latviešu strēlnieku apvienība, Daugavas vanagi, Rīgas Politiski represēto 

biedrība u.c. Turpināta muzeja filiāļu sadarbība ar novadu pašvaldībām kopēju 

pasākumu organizēšanā.  

 

Infrastruktūra  

 

2013. gadā tika uzturēta muzeja un tā divu teritoriālo struktūrvienību- muzeju 

infrastruktūra, veicot ar muzeju ugunsdrošību, telpu un teritoriju uzkopšanas, 

komunālo un komunikāciju sistēmu apkopšanas līgumu slēgšanas un to izpildes 

uzraudzības darbu. 
2013. gada martā apmeklētājiem tika atvērts O.Kalpaka muzejs un piemiņas 

vieta „Airītes”.  

 

 

Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas 

 
2013. gadā muzeja darbībā būtiskas izmaiņas nav notikušas. 

 

 

Pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošanu, pieejamības nodrošināšanu 

  
Latvijas Kara muzejs pārskata periodā apmeklētājiem bijis pieejams 352 

dienas. Informācija par muzeju ir pieejama muzeja mājas lapā www.karamuzejs.lv un 

http://www.karamuzejs.lv/
http://www.karamuzejs.lv/
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citos uzziņu portālos. Pārskata periodā LKM interneta vietnei bijuši 128 000 

apmeklētājs. 

Turpinās sadarbība ar tūrisma nozares pārstāvjiem- tūrisma un informācijas 

birojiem un tūrisma portāliem regulāri tiek izplatīta informācija par aktualitātēm 

muzejā.  

 Tāpat kā iepriekšējos gados, notikusi sadarbība ar invalīdu biedrībām un 

organizācijām, sagatavota un izsūtīta informācija par Latvijas Kara muzeja 

piedāvājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

 Latvijas Kara muzejs sadarbojies ar žurnālistiem, medijiem, filmu studijām, tā 

nodrošinot informācijas un krājuma materiālu pieejamību sabiedrībai.  

Muzejs turpinājis sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, valsts un 

pašvaldību iestādēm, ārvalstu vēstniecībām, atbalstot pasākumu un izstāžu 

organizēšanu.  

 

 

Atsauksmes par muzeja darbību  

 
 Apmeklētāju izpētei un viedokļa par muzeju izzināšanai apkopotas 460 

virtuālās viesu grāmatas anketas par 2013. gadu. Anketas aizpildījuši viesi no 40 

valstīm. Tāpat apkopoti dati par LKM interneta vietnes apmeklētājiem. Muzeja mājas 

lapu 2013. gadā apmeklēja 128 000 interesenti. 

Kopumā atsauksmes un komentāri par muzeju ir pozitīvi - tiek novērtētas 

saistošās muzeja ekspozīcijas, muzeja gidu zināšanas. Ārzemju viesi norāda uz 

informācijas trūkumu svešvalodās. Latvijas iedzīvotāji īpaši atzīmē muzeja 

ekspozīcijās valdošo patriotisko noskaņu un iespēju gūt plašu ieskatu Latvijas militāri 

politiskajā vēsturē. 9. un 12. klašu skolēni muzeju apmeklē mācību gada beigās, lai 

mācītos vēstures eksāmeniem. Muzeja apmeklētāji novērtē arī to, ka muzeju var 

apmeklēt bez maksas.  

 

 

Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās 

pilnveidošanai 

 
Vidēji reizi mēnesī notiek Zinātniskās padomes sēdes (2013. gadā - 10 sēdes), 

kurās izvērtē padarīto un plāno turpmāko darbu, apspriež ekspozīciju koncepcijas un 

plānus, risina aktuālos uzdevumus. Katru ceturksni muzeja nodaļu vadītāji sagatavo 

pārskatu par veikto darbu. Tiek sagatavoti pārskati par muzeja pusgada un gada 

darbības rādītājiem.  

          Darbojas Ekskursiju vadītāju atestācijas komisija, kura vērtē muzeja speciālista 

prasmi saistīt vēstures tēmu ar muzeja eksponātiem, kā arī izvērtē iemaņas darbā ar 

apmeklētājiem (notikušas 2 atestācijas).  

Muzejā darbojas Krājuma komisija (2013. gadā - 9 sēdes), kas izskata 

materiālu iekļaušanu muzeja pamatkrājumā, palīgkrājumā un apmaiņas krājumā un 

izslēgšanu no krājuma. Krājuma komisija lemj par muzejisku priekšmetu iepirkšanu 

un iepirkumu cenu noteikšanu. Konservācijas un restaurācijas padome (2013. gadā - 3 

sēdes) izskata un akceptē priekšlikumus restaurācijai un konservācijai, muzeja 

krājuma priekšmetu saglabāšanai kopumā, kā arī atsevišķu priekšmetu restaurācijai 

aktuālām ekspozīcijām un maināmām izstādēm.  

 

 



Latvijas Kara muzeja publiskais pārskats par darbu 2013. gadā 10 

Informācija par sniegto pakalpojumu izcenojumiem un izcenojumu 

izmaiņas prognoze nākamajam pārskata periodam 

 
Muzeja ekspozīcijas apmeklējums ir bezmaksas. Maksas pakalpojumus 

muzejs sniedz saskaņā ar MK apstiprināto 18.12.2012. Nr. 892 „Latvijas Kara muzeja 

publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena ar 

PVN, Ls 

1. Muzeja patstāvīgās ekspozīcijas apskate 1 apskate 0,00 

2. Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās 

un izstādēs 

  

2.1. Gida pakalpojumi valsts valodā 1 ekskursija 

(1 stunda) 

5,00 

2.2. Gida pakalpojumi svešvalodā 1 ekskursija 

(1 stunda 

7,00 

2.3. Brīvdabas ekskursija valsts valodā 1 ekskursija 

(2 stundas) 

7,00 

2.4. Brīvdabas ekskursija svešvalodā 1 ekskursija 

(2 stundas) 

10,00 

2.5. Ekskursija pa kaujas lauku vietām (valsts 

valodā) 

1 ekskursija 

(5 stundas) 

15,00 

2.6. Ekskursija pa kaujas lauku vietām 

(svešvalodā) 

1 ekskursija 

(5 stundas) 

20,00 

3. Tematiski izglītojošie pasākumi   

3.1. Tematisks pasākums 1 pasākums 5,00 

3.2. Muzeja izglītojošā nodarbība 1 nodarbība 

(1 stunda) 

10,00 

3.3. Lekcija 1 nodarbība 

(1 stunda) 

10,00 

4. Muzeja krājuma izmantošana   

4.1. Priekšmetu patapināšana uz laiku muzeju 

rīkotām izstādēm 

1 vienība 0,00 

4.2. Priekšmetu patapināšana uz laiku citiem 

mērķiem 

1 vienība 10 % 

no 

priekšmeta 

vērtības 

4.3. Muzeja priekšmeta izmantošana 

publicēšanai 

1 vienība 2,50 

4.4. Kopijas vai digitālās kopijas izgatavošana 1 vienība 0,50 

5. Konsultācijas un ekspertīzes 

pakalpojumi 

  

5.1. Konsultācija ar krājuma priekšmetu atlasi 1 

konsultācija 

3,00 

5.2. Priekšmeta ekspertīze ar rakstisku atzinuma 

sniegšanu 

1 vienība 7,00 

6. Fotodarbi muzeja laboratorijā   

6.1. Melnbalta fotonegatīva izgatavošana (60 x 

60 mm) 

1 vienība 3,50 

6.2. Melnbaltas fotogrāfijas izgatavošana 1 vienība 3,50 
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7. Telpu izīrēšana īslaicīgai izmantošanai   

7.1. Semināriem, konferencēm, sapulcēm   

7.1.1. Konferenču zāle (2.zāle) 299 m2  1 stunda 40,00 

7.1.2. Konferenču zāle (2.zāle 1.daļa) 89 m2 1 stunda 15,00 

7.1.3. Izglītojošo nodarbību telpa (telpa Nr.20) 38 

m2 

1 stunda 10,00 

7.2. Izklaides pasākumiem   

7.2.1. Konferenču zāle (2.zāle) 299 m2  1 stunda 50,00 

8. Prezentācijas tehnikas un inventāra 

izīrēšana 

1 stunda 10,00 

  

 

Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļi, īpašiem mērķiem paredzētie (speciālā budžeta) 

ieņēmumi un to izlietojums 

 
Nr.p.k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

[likumā] 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā): 
692 147 661 511 712 269 

1.1. dotācijas  672 002 647 511 680 572 

1.2. maksas pakalpojumi  

un citi pašu ieņēmumi 

20 145 14 000 31 697 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

2. Izdevumi (kopā): 695 974 661 511 701 614 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 687 203 661 511 685 081 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 

organizācijās 

230 400 400 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 686 973 661 111 684 681 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 8 771 - 16 533 

 

 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (atbilstoši pakalpojumu 

veidiem), tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, un to izlietojums 

 
Nr.p.k. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Faktiskie ieņēmumi, Ls 

1. Telpu noma un īre 9 638,77 

2. Gidu pakalpojumi, t.sk. brīvdabas ekskursijas 3 104,00 

3. Muzeja priekšmetu izmantošana publicēšanai 557,50 

4. Kopiju vai digitālo kopiju izgatavošana 22,50 

5. Tematiskie pasākumi 215 

6. Muzeja izglītojošās nodarbības 2 120,00 

7. Suvenīri 11 970,71 

8. Prospekti un grāmatas 4 068,82 

 Kopā 31 697,30 
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Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 

 
Nr.p.k.  Ls 

1. Saņemts (kopā): 4 487 

1.1.  no privātpersonām 4 224 

2. Izlietots (kopā): 5 265 

 

 

Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 

 
Lai pilnveidotu savu kvalifikāciju, Latvijas Kara muzeja speciālisti (62) 

pārskata periodā piedalījās dažādu organizāciju un iestāžu rīkotajos kursos, semināros, 

lekcijās (42). Muzeja zinātniskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana notika arī 

apmeklējot zinātniskās konferences, iepazīstoties ar jaunākajiem pētījumiem vēsturē. 

Atbalstot Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrības iniciatīvu un veicinot 

muzeoloģijas zināšanu izmantošanu dažādos muzeja darbības aspektos, 1 muzeja 

darbinieks piedalījās ikgadējā Baltijas muzeoloģijas skolā. 2013. gadā Latvijas Kara 

muzeja darbinieki iepazinās ar Latvijas Tautas frontes muzeja atjaunoto ekspozīciju, 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils cietoksni un Sventes tanku 

muzeju. 

Kopumā muzeja darbinieki pārskata periodā piedalījās 52 kvalifikācijas 

celšanas pasākumos.  

   

 

Plānotie pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

 
Tiks turpināta muzeja krājuma papildināšana ar jauniem eksponātiem. Tāpat 

tiks turpināta Revolūcijas muzeja laika krājuma informācijas precizēšana un  

atsevišķu muzeja kolekciju priekšmetu atbilstības muzeja misijai izvērtēšana, tādejādi 

pilnveidojot kolekcijas kā vēstures avotus.  

Tiks turpināta priekšmetu ievietošana Nacionālā muzeju krājuma digitālajā 

kopkatalogā www.nmkk.lv, paplašinot muzeja kolekciju izmantošanas iespējas. 

Akcentējot I pasaules kara simtgadi, 2014. gadā tiks iekārtota jauna izstāde par 

civiliedzīvotājiem I pasaules kara laikā „Karš ienāca mūsu mājās” un tiks uzsākts 

darbs pie ekspozīcijas „Latvija I pasaules karā” izstrādes.  

Līdzās ekskursiju vadībai, turpināsies muzejpedagoģisko programmu 

skolēniem vadība un pilnveidošana.  

2014.gadā Latvijas Kara muzejam saskaņā ar Muzeju likumu un MK 

Noteikumi Nr.532, 27.07.2006. „Muzeju akreditācija” ir jāveic akreditācija.  

2014.gada oktobrī muzeja darbu, īpaši krājuma darbu, vērtēs Kultūras ministrijas 

veidota akreditācijas komisija. Akreditācijai Latvijas Kara muzejam ir jāsagatavo 

muzeja darbības un attīstības stratēģija nākamajam akreditācijas periodam (5 vai 10 

gadiem), kā arī atsevišķo funkciju- krājuma, pētniecības un komunikācijas politikas. 

 

 

 

 

 

http://www.nmkk.lv/
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Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to 

rezultātiem 

 
2013. gadā Latvijas Republikas Valsts kontrole veica revīziju aizsardzības 

sistēmā „Par Aizsardzības ministrijas 2012. gada pārskata sagatavošanas pareizību”, 

kas attiecās arī uz ministrijas padotībā esošajām iestādēm.   
 
 


