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IEVADS 
 

Valmieras muzeja darbības un attīstības stratēģija 2016.-2025.gadam izstrādāta 
pamatojoties uz Latvijas Republikas Muzeju likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.956 

„Noteikumi par nacionālo muzeju krājumu”, Valmieras muzeja Nolikumu, un ņemot vērā 

kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam „Radošā Latvija”. Dokumenta izstrādē pēctecīgi 

ievēroti politikas dokumentos: Nacionālā programma „Kultūra (2000-2010)” apakšprogrammā 

„Muzeji” un kultūrpolitikas pamatnostādnes „Nacionālā valsts” (2006-2015) nospraustie virzieni 

muzeju nozarē. 

Stratēģija saskaņota ar Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2015.-2030.gadam, tajā integrēti Valmieras pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam 
noteiktie darbības un investīciju virzieni.  

Stratēģija ir plānošanas dokuments, kas paredz muzeja darbības programmu 10 gadiem, sekmējot 
muzeja mērķu sasniegšanu saistībā ar kultūras un saistošajām politikām valstī, muzeja 
pamatvērtību saglabāšanu, to pilnvērtīgu un efektīvu izmantošanu, muzeja ekonomiskās bāzes 
attīstību. Tā izstrādāta pārmantojot un aktualizējot Valmieras muzeja darbības un attīstības 
stratēģijā 2011.-2015.gadam nospraustos darba virzienus katrā no muzeja pamatfunkcijām. 
Stratēģijas programmu daļā detalizēti darbības mērķi un investīciju plāns vidēja termiņa 
plānošanas periodam 2016.-2020.gadam, saskaņojot to ar Valmieras pilsētas pašvaldības 
attīstības programmu un investīciju plānu 2015.-2020.gadam. 

Muzejs, atbilstoši misijai, darbojās Valmieras pilsētā, kā arī veic izstāžu, izglītojošā, metodoloģiskā 
darba funkcijas arī bijušā Valmieras rajona teritorijā – Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, 
Rūjienas, Naukšēnu novados. Muzejs veic konsultatīvus pakalpojumus muzeja darba nozarē 
Vidzemes reģionā.  

Valmieras muzeja Darbības un attīstības stratēģija 2016.-2025. gadam sastāv no divām daļām – 

Informatīvās daļas un Programmu daļas, kā arī Pielikuma. Pielikumā ietverti noteikumi „Noteikumi 

par Valmieras muzeja krājumu (1.pielikums) un muzeja darba politikas 2015.-2024.gadam: 
Krājuma darba politika (2.pielikums), Pētniecības darba politika (3.pielikums) un Komunikāciju 
darba politika (4.pielikums). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I  INFORMATĪVĀ DAĻA  

1. MUZEJA RAKSTUROJUMS, LOMA SABIEDRĪBĀ 

1.1. Muzeja darbības pilnvarojums 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka 
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Valmieras muzejs (turpmāk tekstā – Muzejs) ir 
sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Valmieras pilsētas pašvaldības padotībā esoša 
Iestāde, kura patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Muzeju 
padomi un citām institūcijām uzkrāj, saglabā, pēta un popularizē materiālās un nemateriālās 
kultūrvēsturiskās vērtības. Muzejs sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras iestādēm, 
radošām apvienībām, fondiem un organizācijām īsteno Pašvaldības funkcijas kultūras un kultūras 
mantojuma saglabāšanas jomā, veicot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un nodrošinot to 
pieejamību. 

Muzeja darbības pamats ir Nolikums (apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 
29.10.2015. lēmumu Nr.395 (protokols Nr.11, 25.§)). Savā darbībā muzejs vadās pēc Latvijas 
Republikas (LR) Muzeju likuma, ievēro citus LR normatīvos aktus, tam ir saistoši Latvijas Muzeju 
padomes atzinumi, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumi un rīkojumi. Savas 
funkcijas, uzdevumus, tiesības, pienākumus un darba organizāciju Muzejs realizē tiešā Valmieras 
pilsētas pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadībā, sadarbojoties ar Valmieras 
pilsētas domi, pašvaldību un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām,  citām valsts 
pārvaldes un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām. 

Muzeja darbu saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Pilnvarojuma līgumu vada 
Valmieras muzeja direktore. Darbību nodrošina muzeja darbinieki, saskaņā ar apstiprināto 
struktūras shēmu. 

Valmieras muzejs, veicot akreditācijas procesu, ir ieguvis valsts atzīta muzeja statusu 
(akreditācijas apliecība Nr.20AA, izsniegta darbībai no 2010.gada 12.decembra līdz 2015.gada 
20.decembrim). 

1.2. Muzeja misija 

Muzeja misija apstiprināta Valmieras muzeja nolikumā (29.10.2015. lēmums Nr. 395, 
protokols Nr.11, 25.§), to noteica muzeja funkciju optimizēšana pēc administratīvi teritoriālās 
reformas.  

Valmieras muzeja misija ir: 

 Valmieras pilsētas attīstības izpēte vēsturisko notikumu kontekstā, daudznacionālu kultūrvēstures 
liecību vākšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām, to saglabāšana, pētīšana un 
popularizēšana. Muzejs izmanto daudzpusīgas darba formas, padarot kultūras mantojumu 
pieejamu plašai sabiedrībai, iekļaujoties Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sabiedriskajā un 
kultūras dzīvē, sniedzot ieguldījumu tolerantas un humānas vides veidošanā. 

Pamatojoties uz Valmieras muzeja krājumu, muzejs veic izstāžu, izglītojošā, 
metodoloģiskā un konsultatīvā darba funkcijas arī bijušā Valmieras rajona teritorijā. 

1.3. Muzeja darbības virzieni 

Valmieras muzejam ir sekojoši darbības pamatvirzieni: 
 

 Muzeja krājuma veidošana, uzturēšana un pilsētas un pilsētas administratīvās ietekmes 
vēstures pētīšana, par pamatu izmantojot muzeja krājumu un citus vēstures avotus, 

 Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana,  



 

 

 Valmieras senpilsētas teritorijas kultūrvides konceptuālās attīstības virzienu izstrāde un 
veidošana muzeja funkciju ietvaros, tūrisma attīstībai un sabiedrības rekreācijai, 

 Nacionālās un reģionālās identitātes saglabāšana, 

 Muzeja darbības nodrošināšana sadarbībā ar pašvaldību Vidzemes kultūrvēsturiskajā teritorijā. 
 

1.4. Valmieras muzeja vīzija – 2025 
 

 Atbilstoši krājuma politikai komplektēts un pētīts Valmieras muzeja krājums. Pētnieciskie 
rezultāti pieejami sabiedrībai, aktīvi turpināta datu ievade Nacionālajā muzeju krājuma 
elektroniskajā katalogā. Pilnveidoti krājuma glabāšanas apstākļi, 

 Restaurēta muzeja pūralāžu kolekcija, izveidojot atklāto krājuma ekspozīciju Pilskalna ielas 
2 palīgēkā, 

 Izveidots atklātais mākslas un kultūrvēstures priekšmetu krājums Bruņinieku ielā 3, “Valteru 
namiņā” 

 Nodrošināta pētniecības darba rezultātu pieejamība publikācijās, monogrāfijās, 
daudzveidīgās stacionārās un ceļojošās izstādē, semināros un tematiskās konferencēs, 
interneta vidē, 

 Izveidots aktīvs un plašs muzeja sadarbības tīklojums ar Latvijas Republikas un ārvalstu 
muzejiem, arhīviem un citām pētnieciskām institūcijām valsts, publiskajā un privātajā 
sektorā, 

 Apmeklētājiem tiek piedāvātas interesantas un saistošas, tematiski daudzveidīgas 
ekspozīcijas un izstādes. Katru gadu sagatavotas un eksponētas 11 mākslas, kolekciju vai 
kultūrvēstures izstādes muzeja Izstāžu namā, 

 Pilnveidota muzeja digitālā ekspozīcija “Teic man, Gauja, Valmieras stāstu”. Izveidota 
jauna digitālā ekspozīcija “Valmieriešu slavas zāle” un virtuālais vēstures stāsts Valmieras 
pils kultūrvides centrā, 

 Arheoloģiski izpētīta Valmieras pils teritorija, pieejama pētnieciskā informācija, restaurēti un 
ekspozīcijās interpretēti arheoloģiskie atradumi,  

 Izveidots Valmieras pils kultūrvides centrs ar daudzveidīgu piedāvājumu ikvienam, 
popularizējot Valmieras kultūrvēsturisko vidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, 

 Pabeigta Valmieras pils teritorijas muzealizācija, harmoniski apvienojot dabas un 
kultūrvēstures mantojumu muzeja apsaimniekotajā teritorijā, 

 Restaurēts “Valteru namiņš” un izveidota kolekciju māja un sajūtu centrs (atklātais 
krājums), ar diferencētu piedāvājumu nodrošinot sabiedrības iesaistīšanos un stabilu 
apmeklētāju plūsmu, 

 Turpināta muzeja teritorijas labiekārtošana, pilnveidota ēku infrastruktūra, izveidotas 
pastaigu takas, nodrošinot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu valmieriešiem un pilsētas 
viesiem, 

 Valmieras muzeja piedāvājums apmeklētājiem nodrošina komunikācijas politikas mērķu un 
uzdevumu sasniegšanu. Muzejs iesaistās zināšanu sabiedrības veidošanā un prasmju 
pārnesē, veido plašu un interaktīvu izstāžu, izglītojošo un tematisko pasākumu programmu 
visu vecuma grupu bērniem un izglītojamiem, pieaugušiem un ģimenēm ar bērniem. 
Muzejs realizē mūžizglītības programmas un iesaistās Valmieras pilsētas tūrisma 
piedāvājuma veidošanā, 

 Muzejs veic izstāžu, konsultatīvā un metodiskā centra funkcijas bijušajā Valmieras rajona 
teritorijā, konsultē Vidzemes reģiona institūcijas un iedzīvotājus kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas un muzeju darba jautājumos. 
 

1.5. Muzeja darbības mērķi un uzdevumi  

Muzeja darbības mērķis ir:  
 
Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas materiālā un nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšana, valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu realizēšana muzeju 
nozarē, sekmējot kultūrvides un tūrisma attīstību un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību 



 

 

 
Valmieras pilsētas administratīvās ietekmes teritorija definēta, kā dažādos vēstures periodos 
atšķirīga teritorija, uz kuru Valmierai kā pilsētai ir funkcionāla ietekme politiskā, ekonomiskā, 
sociālā un kultūras jomā. Vēsturiski tās ir bijušās Valmieras pilsnovada, Valmieras apriņķa, 
Valmieras rajona teritorijas. 
Mērķa sasniegšanai noteiktas muzeja prioritātes (2.5.punkts , 22.lpp.). Katras muzeja darba 
prioritātes īstenošanai, ir noteikts prioritārais mērķis, kas detalizēts stratēģijas programmas daļā.  
2015.-2020. gadam noteikti sekojoši prioritārie mērķi un uzdevumi: 
 
1. Mērķis  
Vākt materiālās un nemateriālas liecības par Valmieru un tās ietekmes teritoriju, saglabāt, pētīt un 
popularizēt krājuma garīgās un materiālās vērtības, sekmējot nacionālās un reģionālās identitātes 
saglabāšanu, attīstot iedzīvotāju apziņu par Valmieras pilsētas vietu un devumu Latvijas un 
pasaules vēsturē. 
 
Uzdevumi: 
1. Muzeja krājuma glabāšanas apstākļu optimizācija. 
2. Atklātās krātuves-kolekciju mājas “Valteru namiņš” darbības stratēģijas ieviešana. 
3.  Krājuma izvērtēšana un papildināšana, digitālās datu bāzes attīstība. 
4. Krājuma priekšmetu un vēstures procesu pētniecības, restaurācijas intensifikācija, paaugstinot 

to pieejamību ar dažādām muzeja darba formām. 
 

2. Mērķis 
Veidot kvalitatīvu kultūrvidi, apvienojot kultūras mantojumu ar jaunradītām vērtībām, sekmējot 
kultūras pieejamību un tūrisma attīstību. 
 
Uzdevumi: 
1. Muzeja apsaimniekotās teritorijas plānveidīga revitalizācija, harmoniski apvienojot 

arhitektūras, dabas un kultūrasvētures vērtības. 
2. Valmieras senpilsētas un Livonijas ordeņa pils teritorijas attīstība, Valmieras pils kultūrvides 

centra izveidošana. 
3. Daudzpusīga izstāžu darbība. Interaktīva un digitāla piedāvājuma veidošana. 
4. Muzeja un kultūrvides piedāvājuma iekļaušana Latvijas un starptautiskā tūrisma apritē. 
 
3. Mērķis 
Muzeja pieejamības un ilgtspējīgas attīstības paaugstināšana, nodrošinot daudzveidīgus, 
interaktīvus un inovatīvus pakalpojumus ikvienam. 
 
Uzdevumi: 
1. Veidot daudzveidīgu un atraktīvu muzeja piedāvājumu, zināšanu sabiedrības veidošanai un 

prasmju pārnesei. 
2. Kultūras mantojuma piedāvājuma attīstība mūžizglītībai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai 

dažādām vecuma grupām. 
3. Muzeja digitālo piedāvājumu attīstība. 
4. Sabiedrības grupu iesaiste  un līdzdalības palielināšana kultūras procesos. 
 
4. Mērķis 
Īstenot aktīvu izstāžu, izglītojošo un konsultatīvo darbību Vidzemes reģionā, veidojot metodiskā 
atbalsta sistēmu muzeju nozarē. 
 
Uzdevumi: 
1. Muzeja krājuma un ceļojošo izstāžu piedāvājuma veidošana Valmieras un apkārtējo novadu 

kultūras iestādēm. 
2. Sadarbības pilnveidošana ar izglītības iestāžu muzejiem un pētnieciskām institūcijām. Muzeju 

sadarbības tīklojuma veidošana. 



 

 

3. Konsultatīvā darbība muzeju nozarē Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona pētniecības 
jautājumos. 

4. Izglītojošo programmu īstenošana sadarbībā ar kultūras un izglītības iestādēm. 
 
5. Mērķis 
Veicināt sabiedrības interesi par kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību daudzveidību, 
saglabāšanu un starpkultūru dialogu, sniedzot iespēju līdzdarboties kultūras procesos un sekmējot 
tolerantas sabiedrības veidošanos.. 
 
Uzdevumi: 
1. Popularizēt Valmieras un tās ietekmes teritorijas vēsturi, uzsverot tās kultūrvēsturisko 

mantojumu un lomu radošo industriju attīstībā.  
2. Iesaistīt dažādu nozaru speciālistus un sociālās grupas kultūras mantojuma izzināšanā un 

muzeja piedāvājuma veidošanā. 
3. Multikulturālo un lokālo identitāšu pētniecība un sabiedrības iesaistīšana starpkultūru dialogā. 

2. ĀRĒJĀS VIDES IETEKMES UN MUZEJA DARBĪBAS SPĒJU 
IZVĒRTĒJUMS 

2.1. Ārējās vides ietekmes raksturojums   

Ģeogrāfiskā situācija un pilsētvide 
Valmieras pilsēta atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā – tā atrodas tikai 108 km attālumā no 
Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, ar kuru to savieno valsts nozīmes autoceļš, pilsētas 
attīstībai svarīgs arī starptautiskais autoceļš E264 no Latvijas uz Igauniju un vairāki nozīmīgi 
nacionālas nozīmes transporta koridori. Valmierai svarīga arī dzelzceļa līnija Rīga-Lugaži-valsts 
robeža, kas ved cauri Valmierai. Tuvu atrodošā Igaunijas valsts robeža arī nosaka salīdzinoši lielo 
igauņu tūristu skaita ierašanos Valmierā. Valmiera robežojas ar ekonomiski un kultūras jomā 
aktīviem Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novadiem. 
Valmierā pašlaik dzīvo vairāk nekā 26 tūkstoši iedzīvotāju. No 2009. gada Valmiera ir Latvijas 
Republikas nozīmes pilsēta. 
Pilsētvidi kopumā raksturo droša dzīves telpa. Pilsēta ir valsts nozīmes attīstības centrs izglītības, 
ražošanas, inovāciju, pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomā. Tā ir kļuvusi par Vidzemes centru 
izglītībā, nodrošinot visu līmeņu izglītību, no 1996. gada Valmierā darbojas Vidzemes augstskola 
(ViA).  
Ekonomiskā un demogrāfiskā situācija 
Vietējo iedzīvotāju labklājības pamats ir attīstītā ražošana. Valmierā darbību koncentrējušas 
nozīmīgāko valsts iestāžu reģionālās nodaļas un filiāles, pilsētā regulāri notiek plaša mēroga 
konferences, starptautiski pasākumi un semināri.  
Starptautiskā sadarbība 
Valmierai ir daudzveidīga starptautiskā sadarbība: ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, 
sociālajā un citās jomās. Ar ciešiem sakariem gan ekonomikā, kultūrā, gan sportā un izglītībā 
Valmieras komunicē ar sadarbības pilsētām: Vīlandi (Igaunija), Pleskavu (Krievija), Solna 
(Zviedrija), Hoje Tāstrupa (Dānija), Zdunska Vola (Polija) un Halle (Vest.) (Vācija). 
Valmiera piedalās arī vairākos sadarbības tīklojumos. 
 
Muzeja sadarbības partneri 
Muzejs sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām, skolām, pirmsskolas izglītības un interešu 
izglītības iestādēm, nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām, pētnieciskām iestādēm, 
juridiskām iestādēm un fiziskām personām Latvijā. Valmieras muzejam ir vairāki ilggadīgi 
starptautiskas sadarbības virzieni: ar Giterslo apgabalu Vācijā un Pleskavas muzejrezervātu, ar 
Francijas institūtu Latvijā. Muzejs darbojas arī Starptautiskās muzeju asociācijas (ICOM) 
organizētās sadarbības ietvaros, 4 muzeja darbinieki ir ICOM biedri. 
Valmieras muzejs ir mācību prakses vieta vairākām Latvijas augstskolām, sadarbības līgums 
noslēgts ar Vidzemes augstskolu, piedāvājot prakses iespējas studentiem, kas studē IT koledžas, 



 

 

tūrisma un multimediju studiju programmās. 2015. gadā muzejs noslēdzis vienošanos par 

sadarbību uz 3 gadiem ar Latvijas Universitātes aģentūru „LU Vēstures institūts” par informācijas 

apmaiņu un kopīgiem pētījumiem vēstures jomā. 
Kultūrvide 
Valmierā ir bagāta kultūras vide: sadarbības projektos muzejs darbojas kopā ar Valmieras kultūras 
centru, Valmieras integrēto bibliotēku, dažādām nevalstiskām organizācijām kultūras jomā. Muzeja 
apmeklētāju pozitīvo dinamiku ietekmē arī Valmieras Drāmas teātra un citu kultūras iestāžu rīkoto 
pasākumu apmeklētāji, jo šo iestāžu apmeklējums bieži tiek saskaņots ar grupu apmeklējumu 
Valmieras muzejā.  
Mediju vide 
Valmierā darbojas Vidzemes televīzija, kā arī Latvijas Reģionu televīzija Re:TV, tāpēc muzeja 
rīkotie pasākumi bieži tiek ieļauti šo televīziju sagatavotajos sižetos. Pilsētā tiek izdots laikraksts 
„Liesma”, divas reizes mēnesī iznāk Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums 
„Valmiera domā un rada”, abos izdevumos iespējams izvietot informāciju un tematiskos rakstus par 
muzeja aktualitātēm. Muzeja informācija tiek izplatīta interneta vidē, vairāk nekā 10 dažādos 
interneta portālos. 
Tehnoloģijas 
Straujā IT attīstība veido paaudzi, kurus interesē muzeju digitālais piedāvājums. Tāpēc muzeja 
ekspozīciju un izstāžu risinājumos tiek iekļauti skārienjūtīgie ekrāni, digitālie stendi un kioski, 
fotorāmji, citas tehnoloģijas. Izstāžu un pasākumu saturu papildina filmu fragmenti, prezentācijas 
un slīdrādes. Liela daļa vēsturiskās informācijas, pētniecības darba rezultāti, mākslas izstāžu un 
muzeja pasākumu saturiskās informācijas tiek izplatīta interneta vidē.  Tiek papildināta digitālā 
ekspozīcija. Virtuālie piedāvājumi tiek attīstīti pakāpeniski, muzeja enkurpasākumus piedāvājot 
apmeklētājiem klātienē. Informācija par muzeja pasākumiem regulāri tiek izplatīta mājas lapā, kur 
pamatinformācija iztulkota angļu, vācu, krievu un igauņu valodās. 
Apmeklētāji un cenu politika 
Muzeja apmeklētāji ir visa vecuma mērķgrupas: pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni, studenti, 
darbaspējīgie iedzīvotāji, pensionāri, dažādas sociālās grupas un tūristi. Pirmsskolas iestāžu 
audzēkņu, skolēnu un pensionāru apmeklējums muzejā ir bezmaksas, atvieglojumi ir arī dažādām 
sociālajām grupām. Muzejam ir plašs pasākumu piedāvājums, kuru laikā apmeklējums ir bez 
maksas. 
Konkurence 
Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā ir plašs muzeju tīklojums (22 vienības), tas ir trešais blīvākais 
aiz Rīgas un Rīgas reģiona. 30 km no Valmieras atrodas Cēsu muzejs, ar bagātīgu krājumu, 
arhitektoniski skaistām ēkām (vecā un jaunā pils) un senām kultūrvēstures tradīcijām. Valmierai 
blakus darbojas daudzi ar vidi, dabu, sportu un kultūru saistīti piedāvājumi, kurus labprāt izvēlas 
apmeklējumam (piemēram: Valmiermuižas komplekss, Burtnieku ezers, skulptūru parks „Arāji”, 
Rūjienas saldējums u.c.). Arī Valmieras pilsēta piedāvā plašu kultūras un sporta programmu, kas 
veido iekšējo konkurenci.  
Lai nodrošinātu apmeklētāju skaita dinamiku muzejs rīko daudz tematiskus pasākumus, piedāvājot 
aktivitātes visdažādākajām vecuma grupām. Vienlaikus arvien biežāk tiek veidoti integrēti 
piedāvājumi, sadarbojoties kultūras iestādēm, publiskajam un privātajam sektoram. 
Likumdošana 
Latvijas likumdošanā ir regulēta valsts, pašvaldību un akreditēto privāto muzeju darbība. Muzeju 
likums nosaka valsts un sabiedrības attiecības muzeju jomā, lai nodrošinātu muzeju pastāvēšanu, 
finansēšanu un darbību Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai. MK Noteikumi par 
nacionālo krājuma nosaka krājuma veidošanas, saglabāšanas un izmantošanas jautājumus. 
Iepriekšminētais likums un noteikumi, nosaka arī muzeja akreditācijas procesu. Valsts plānošanas 
dokumentos, kultūras pakalpojumu grozā nacionālas nozīmes pilsētai Valmierai, definēts arī 
muzeju pakalpojums. 
 
Valmieras pilsētas pašvaldības ekonomiskā un politiskā situācija ir labvēlīga kultūras iestādēm. 
Visi šie priekšnosacījumi pozitīvi ir ietekmējuši arī Valmieras muzeja attīstību. Šajos gados ir veikta 
daļēja muzeja teritorijas labiekārtošana, nodrošinot labāku vides pieejamību muzejam.  

 



 

 

Valmieras pilsētas attīstības un investīciju programmā 2015.-2020.gadam pašvaldība plāno arī 
turpmākajos gados aktīvi darboties kultūras mantojuma aizsardzības un kultūras pakalpojumu 
dažādošanas programmās, lai veicinātu kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanu, pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tā pieejamības veicināšanu iedzīvotājiem un pilsētas 
viesiem. Turpināsies plānveida kultūras infrastruktūras pilnveidošana, lai nodrošinātu pašvaldības 
pārziņā esošo kultūras iestāžu atbilstību mūsdienu prasībām. Lai koordinētu kultūras iestāžu 
darbību un resursus attīstītas kultūrvides izveidošanai Valmierā, 2015.gada septembrī Valmieras 
pilsētas pašvaldība ir  izveidojusi Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldi. 
Valmieras pilsētas pašvaldība ik gadus rīko iedzīvotāju aptaujas, lai noskaidrotu respondentu 
viedokli par dažādiem jautājumiem, tai skaitā par pilsētā pieejamiem kultūras pakalpojumiem. 
Muzejs iespēju un finanšu robežās iekļaujas iedzīvotāju vēlmju realizēšanā, piemēram, saglabājot 

savā piedāvājumā tādus pasākumus kā Simjūda gadatirgus, vai akcija „Gadumija muzejā”, kā arī 

piedāvājot augstvērtīgas, dažādu nozaru mākslinieku izstādes visu gadu. 

 
2.2. Muzeja darbības spēju novērtējums 

2.2.1. Pārskata perioda sasniegumi un rezultatīvie rādītāji 
 
 Krājuma darbā 
 
Statistiskie rādītāji 
 

Indikators 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
2015. 

uz 01.10. 

Krājuma 
kopskaits/vienības 

61 030 61 764 62 223 63 789 64 255 64 493 

Jauniegūtās 
vienības 

530 205 459 1 566 466 238 
 

Konservētās un 
restaurētās 
vienības 

28 75 211 1 854 1 169 801 

Finansiāli 
novērtētas  

530 247 540 1 566 466 238 

Kopā novērtētās 61 560 61 764 62 223 63 789 64 255 64 493 

Veiktas esības 
pārbaudes/ 
vienības 

3 021 3 000 3 000 3 064 3 065 2000 
 
 

Digitalizētas 
krājuma vienības: 
*Ievadītas 
LNNKkopkatalogā, 
*elektroniskās 
tabulās 
*KOPĀ 
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Sagatavotas 
importēšanai uz 
LNNK kopkatalogu 
P.Mežuļa sistēmā 

 
28 000 

Eksponētas 
pamatkrājuma 
vienības 

1 159 2 062 1 031 1 465 2 837 2 032 

Izmantotas 
pētniecībā 

2 843 2 044 1 264 1 136 1 832 1 002 

Izveidotas krājuma 
izstādes 

7 5 4 8 2 1 



 

 

Krājuma papildināšana 
Muzeja krājumu veido pamatkrājums un palīgkrājums. Uz 2015. gada 1.janvāri krājumā glabājas 
64 255 vienība, tai skaitā, pamatkrājumā – 52 324, palīgkrājumā – 11 931.  
Galvenais krājuma papildināšanas veids ir dāvinājumi no fiziskām un juridiskām personām.  
2013.gadā – kolekcijas iepirkums. 
 
Muzeja krājums veidojies 56 muzeja darbības gados. Krājums atbilst muzeja misijai. Tas veidots, 
vācot materiālus par Valmieras pilsētu, kā arī par Valmieras pilsnovada, apriņķa un rajona 
teritoriju, hronoloģiski aptverot periodu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Arheoloģiskā 
materiāla vecums attiecas uz laiku no 6.g.t.p.m.ē. līdz 17.gs. mūsu ērā. 16.-18.gs. materiāli ir 
numismātika un iespieddarbi. Lielāka muzeja krājuma daļa ir 19.-21.gs. materiāli, kas sastāda 
apmēram 97 % no visa krājuma. Muzeja krājumā ir materiāli par notikumiem Latvijā un pasaulē, 
kuri saistīti ar kultūrvēstures un mākslas procesiem Valmierā – pilsētā, pilsnovadā, apriņķī un 
rajonā, par ievērojamiem novadniekiem un viņu veikumu. Īpaša uzmanība pievērsta etnogrāfiskā 
materiāla vākšanai kādreizējā Valmieras apriņķa teritorijā.  
Muzeja krājuma papildināšana 2010.-2015.gados ir pasīva, pārskata periodā Valmieras muzeja 
krājums galvenokārt papildināts ar dāvinājumiem. Muzeja krājums papildināts arī pērkot, tomēr 
kopumā iepirkumu īpatsvars ir mazs, izņemot gandrīz 1300 vienību lielas kolekcijas iepirkumu 
2013.gadā. Sakarā ar krājuma kolekciju vairākkārtīgu pārvietošanu ēku rekonstrukciju laikā, veikta 
kolekciju pārstrukturēšana. Uz šo brīdi, krājuma glabātuvju noslogojums ir aptuvenu 85%, tas 
nozīmē, ka kolekcijas papildināt,  iespējams tikai ar neliela formāta priekšmetiem.  
 
Krājuma dokumentēšana 

Krājums tiek dokumentēts atbilstoši Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu un 
Noteikumiem par Valmieras muzeja krājumu.  
Krājuma dokumentācija glabājas slēdzamos metāla skapjos telpās, kas aprīkotas ar 
ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju. 
Muzeja jaunieguvumi tiek reģistrēti elektroniski, tiek veidota datu bāze. Informācija par Valmieras 
muzeja krājuma priekšmetiem tiek ievadīta NMKK. 2003.gadā Valmieras muzejs pārgāja uz 
krājuma datorizētu uzskaiti savā datu bāzē. 2010.gadā uzsākta muzeja krājuma grāmatu 
digitalizācija pa krājuma veidiem, informāciju ievadot Microsoft Excel tabulās un iekopējot muzeja 
datu bāzē. Tabulās ievadītā informācija par vairāk nekā 39 000 krājuma vienību ir pieejama 
meklēšanai muzeja lasītavā. NMK Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits 2015.gada 
1.janvārī 6208 vienības.  
Kolekciju zinātniskās izpētes līmenis pārskata periodā ir zems – apmēram 3 % no priekšmetu 
kopskaita. 
 
Krājuma izvietojums un glabāšana, drošība 

Krājums glabājas centralizēti. Tas glabājas 10 krājuma glabātavās piecās ēkās. Krājuma 
telpu platība patlaban ir 416 m². Krājuma telpas ir pieejamas publiskai apskatei. Mākslas darbu 
krātuves platība ir par mazu. Paredzēts izveidot atklāto krātuvi Izstāžu zāles piebūves 2.stāvā. 
 
Krātuves 
 
Valmieras muzeja krājums vairs netiek glabāts krātuvēs Bruņinieku 3c, Bruņinieku 4-a un 
Lāčplēša 2. Tas ir pārvietots uz citām izremontētām telpām.  
 
Maršnera nams  
1. Tekstīliju krātuve izvietota divās telpās ēkas 3.stāvā, atsevišķi novietojot vilnas priekšmetus. 
Turpat novietoti arī apģērba aksesuāri un apavi. Materiāli novietoti metāla plauktos un grafiku 
skapjos. Tekstilijas glabājas uz pleciņiem vai satītas uz ruļļiem un novietotas uz stieņiem plauktos. 
Daļa krājuma glabājas iesaiņoti un ievietoti kārbās. Grafiku skapju atvilktnēs starp priekšmetiem ir 
starplikas. 
2. Papīra krātuve atrodas 2.stāvā. Priekšmeti novietoti mobilajā arhīvā metāla plauktos, skapjos un 
grafikas skapjos. Iesaiņoti aploksnēs, mapēs, kārbās. Uz iesaiņojuma norādīts inventāra numurs, 
kolekcijas veids, īss apraksts. Papīra priekšmeti glabājas pēc krājuma veida (pamatkrājums; 



 

 

palīgkrājums), pa izmēriem (a-6, a-5, a-4, lieli, ļoti lieli), veidiem (bībeles, dziesmu grāmatas; 
mācību grāmatas; notis; kalendāri; pārējās grāmatas; fotogrāfijas; iespieddarbi, dokumenti, 
rokraksti) un inventāra numuru secībā. Papīra krājumā glabājas arī albumi. Neliela daļa papīra 
priekšmetu tiek glabāti tematiski – skolu materiāli, pensiju lietas, baznīcu grāmatas. 
3. Mākslas darbu krātuve atrodas 1.stāvā, viena telpa. Darbi izvietoti metāla plauktos un grafiku 
skapjos. Viena autora darbi pēc iespējas novietoti vienkopus kā kolekcija. 
Vecās aptiekas māja 
4. Mākslas darbu krātuve atrodas 2.stāvā, viena telpa. Darbi izvietoti metāla plauktos un grafiku 
skapjos. Daļa darbu iesaiņoti kartona mapēs. Palīgkrājums novietots atsevišķā plauktā. Viena 
autora darbi pēc iespējas novietoti vienkopus kā kolekcija. 
Vecās aptiekas noliktava 
5. Koka un metāla priekšmetu krātuve. Nodalīts pamatkrājums no palīgkrājuma. Tiek glabāti 
priekšmeti, kas tradicionāli tikuši glabāti neapkurināmās telpās. Divos stāvos glabājas lieli darba 
rīki, etnogrāfiski priekšmeti, sadzīves priekšmeti. Priekšmeti novietoti koka plauktos. Daļa plauktu ir 
vēl no aptiekas darbības laika un nav maināmi. Darbojas kā atklātā krātuve tūrisma sezonā 
grupām ar iepriekšēju pieteikšanos. 
Pilskalna māja 
6. Mēbeļu krātuve, 1.stāvs, viena telpa. Novietotas lielās mēbeles, galdi, polsterēti krēsli, dīvāni. 
Pamata un palīgkrājums. 
7. Priekšmetu krātuve, 1.stāvs, viena telpa, pamatkrājums. Priekšmeti novietoti koka plauktos un 
skapī. Glabājas mūzikas instrumenti, radio un patafoni, apgaismošanas ierīces, izkārtnes, gludekļi, 
lieli māla trauki.  
8. Priekšmetu krātuve, 2.stāvs, viena telpa, pamatkrājums. Metāla plaukti un grafiku skapji. Trauki 
(silikāti, metāls, koks), galda piederumi, pulksteņi, maza izmēra darba rīki, instrumenti, fotoaparāti, 
iesaiņojums.  
9. Priekšmetu krātuve, 2.stāvs, viena telpa, palīgkrājums un visi arheoloģisko izrakumu priekšmeti. 
Metāla plaukti un grafiku skapji. Maza izmēra palīgkrājuma priekšmeti. Dažādi materiāli. 
Pilskalna mājas palīgēka 
10. Koka priekšmetu krātuve. Divi stāvi, pamatkrājums un palīgkrājums kopā. Tiek glabāti 
priekšmeti, kas tradicionāli tikuši glabāti neapkurināmās telpās. Lieli etnogrāfiski un sadzīves 
priekšmeti – pūralādes, skapji, mucas, gultas un koka krēsli bez polsterējuma. Dvieļu pakaramo 
kolekcija. Darbojas kā atklātā krātuve tūrisma sezonā grupām ar iepriekšēju pieteikšanos. 

 
Mikroklimata uzturēšana 
 
Pēc rekonstrukcijas visās ēkās, izņemot Vecās aptiekas noliktavu un Pilskalna mājas palīgēku, ir 
centrālapkure. Maršnera, Pilskalna un Izstāžu namā klimatu iespējams regulēt ar ventilācijas 
sistēmas palīdzību. Krājuma glabātuvēs novietoti temperatūras un mitruma mērītāji. Kontroli 
krātuvēs veic krājuma speciālisti un mērījumus fiksē žurnālā. Mikroklimata kontroli izstāžu telpās 
veic zāļu uzraugi un mērījumus fiksē žurnālā. Par problēmām informē galveno krājuma glabātāju. 
Mitruma atsūkšanai nepieciešamības gadījumā var lietot divus mitruma atsūcējus; gaisa attīrīšanai 
- divus gaisa attīrītājus.  

 
Ugunsdrošība 
 
Muzejā pieejamās vietās ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti (saskaņā ar instrukciju). Muzeja 
darbinieki ir apmācīti rīkoties ar šiem aparātiem. Muzejā regulāri tiek veiktas ugunsdrošības 
pārbaudes, iespējams iegūt konsultācijas neskaidrajos ugunsdrošības jautājumos. Muzeja 
darbinieki ir informēti, kā jārīkojas ārkārtas situācijās. Ir izstrādāts “Valmieras muzeja  rīcības plāns 
ārkārtas situācijās” – kas nosaka rīcību ar muzeja krājumu katastrofu gadījumos, ietverot 
noteikumus rīcībai ugunsgrēka, zādzības, laupīšanas, huligānisma gadījumos. 

 
Drošība 
 
Visas krājuma un izstāžu telpas ir aprīkotas ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. Laikā, 
kad muzejs slēgts, darbojas apsardzes signalizācija. Muzeju atver un slēdz muzeja zāles uzraugs 



 

 

vai kāds no muzeja speciālistiem (katram ir savs kods). Daļā ēku un vairākās vietās muzeja 
teritorijā nepārtraukti darbojas videonovērošana, tās fiksē visas notiekošās darbības un ierakstīto 
saglabā. Krājuma telpas atver un slēdz krājuma glabātājs. Krājuma telpu atslēgas glabājas seifos. 
Krātuves darba laikā ir slēgtas, ja tajās nestrādā krājuma speciālisti. Krātuves uzkopj krājuma 
speciālisti darba laikā.  
Muzeja krājums nav apdrošināts. 

 
Apgaismošana 
 
Tiešo saules gaismu telpās ierobežo žalūzijas. Lielāko daļu krātuvju apgaismo lampas ar papildus 
drošinājumu, dienasgaismas, halogēnu un LED spuldzes. Izstāžu telpas apgaismo prožektori, 
dienasgaismas, halogēnu un LED spuldzes.  
 
Glabāšanas apstākļu nodrošināšana 
 
Vismaz reizi mēnesī notiek neeksponētās krājuma daļas apskate, lai pārliecinātos vai insekti, 
mitrums un pelējums neapdraud priekšmetu saglabātību. Inficētie priekšmeti tiek izolēti un 
apstrādāti. Krātuves tiek ventilētas. Tekstīliju krātuvēs izvietotas pretkožu ierīces, vilnas tekstilijas 
tiek regulāri pārcilātas, pārtītas.  Vairākas reizes gadā pārbauda arheoloģiskā materiāla un citu 
metāla priekšmetu stāvokli. 
 
Esības pārbaudes 
Katru gadu tiek veikta esības pārbaude aptuveni 3000 krājuma vienībām. Vienlaikus notiek 
saglabātības stāvokļa kontrole un fiksācija, iesaiņojumu nomaiņa un nepieciešamības gadījumā 
preventīvā konservācija.  
 
Konservācija un restaurācija 
Muzejā nav sava kvalificēta restauratora, nav īpašas restaurācijas programmas. Restaurējamo 
priekšmetu saraksts tiek veidots, vadoties pēc 1)plānoto izstāžu saraksta un 2)saglabātības 
pakāpes esības pārbaudes laikā. Pieaicināts speciālists restaurējis mūzikas instrumentu – ģīgu 
(2013). Krājuma glabātājas veica vairāk nekā 3300 papīra un nedaudz arī tekstīliju krājuma vienību 
restaurāciju. 
Priekšmetu tīrīšanu, mazgāšanu un atputekļošanu veic krājuma glabātāji katrs savai aprūpējamo 
kolekciju grupai. Priekšmetu aprūpe iespējama visu gadu tam paredzētā telpā. Ļoti lielu priekšmetu 
aprūpe notiek ārā vasarā.  
 
Darba telpas 
Krājuma nodaļas vadītāja un vienai krājuma glabātājai ir kopīga darba telpa. Galvenajai krājuma 
glabātājai un krājuma glabātājai ir katrai sava darba telpa. Krājuma apstrādei trīs vietās ir 
iespējams izmantot vannu un dušu, kā arī vairākas izlietnes ar auksto un silto ūdeni.  
Apmeklētājiem ar krājumu ir iespējams iepazīties muzeja speciālās literatūras un grāmatu krātuves 
lasītavā, izmantot esošās krājuma priekšmetu elektroniskās kopijas. Patlaban lasītavā vienlaikus 
var strādāt 10 līdz 15 apmeklētāji, apmeklētājiem tā atvērta no 2006.gada.  
 
Darbinieki darbam ar krājumu 
No 2010.-2014.gadam muzeja krājuma nodaļā strādāja 5 cilvēki. No 2015.gada krājuma darbu 
nodrošina Krājuma nodaļas vadītājs, galvenais krājuma glabātājs un 2 krājuma glabātāji.  
1) Krājuma nodaļas darbu vada Krājuma nodaļas vadītājs, kas kārto krājuma dokumentāciju, 
sadarbībā ar muzeja direktoru un Vadošo speciālistu padomi izstrādā krājuma komplektēšanas 
politiku, krājuma noteikumus un citus reglamentējošus dokumentus par krājuma darba metodiku, 
veic priekšmetu aprakstīšanu un konsultatīvo darbu ar apmeklētājiem par Valmieras muzeja 
krājumu un krājuma papildināšanu (skatīt Valmieras muzeja struktūras shēmu 18.lpp.).  
2) Galvenais krājuma glabātājs atbild par krājuma priekšmetu fizisko saglabātību, koordinē 
krājuma glabātāju darbu, saskaņā ar nodaļas vadītāju izstrādā krājuma priekšmetu esības un 
saglabātības pakāpes pārbaužu grafikus, sagatavo priekšmetus eksponēšanai krājuma izstādēm, 



 

 

piedalās izstāžu iekārtošanās, veic tekstīliju kolekcijas aprūpi un signē tekstīlijas un visus 
priekšmetus, kontrolē mikroklimatu un nosaka priekšmetu saglabātību. 
3) Krājuma glabātāji strādā saskaņā ar amatu aprakstiem: veic krājuma materiālu datorizētu 
apstrādi, kataloģizāciju, nodrošina kolekciju aprūpi un apstrādi, kolekciju sistematizēšanu, 
priekšmetu signēšanu un iesaiņošanu, kontrolē mikroklimatu un nosaka priekšmetu saglabātību. 
Krājuma glabātāji piedalās krājuma priekšmetu esības pārbaudēs. Par krājuma izmantošanu atbild 
krājuma glabātāji, izsniedz neeksponētos krājuma priekšmetus.  
4) Muzejā darbojas Krājuma komisija 4 cilvēku sastāvā. Muzejā nedarbojas Restaurācijas komisija, 
ar restaurāciju saistītos jautājumus izlemj Krājuma komisija. 
 
Krājuma pieejamība sabiedrībai 
 
Krājuma eksponēšana 
Apmeklētāji ar eksponēto krājuma daļu var iepazīties pastāvīgā ekspozīcijā 
„Teic man, Gauja, Valmieras stāstu”: 
1.daļa – Senvēsture un pilsēta līdz 18.gs. beigām, 
2.daļa – Valmiera – apriņķa un rajona pilsēta (1783.-1949.), 
3.daļa – Valmieras lauku teritorijas. 

No 2010.- 2015.gadam tika eksponēta pastāvīgā ekspozīcija „Vecā aptieka”. 

No 2010.gada līdz 2015.gada septembrim muzejā eksponētas 18 izstādes, kurās pamatā izmantoti 
Valmieras muzeja krājuma priekšmeti. Eksponēšanai ārpus muzeja sagatavotas 14 ceļojošās 
izstādes, kuru sagatavošanā izmantoti krājuma materiāli. 
Daļa izstāžu tiek eksponētas 1-2 mēnešus, bet Izstāžu zāles pagrabstāvā izstādes eksponē 9-11 
mēnešus. Pārskata periodā eksponētas aptuveni 7 tūkstoši vienību, kas ir 11 % no krājuma 
vienību kopskaita.  
Divas krājuma ēkas darbojas kā atklātā krātuve tūrisma sezonā, grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos. 
 
Krājuma neeksponētās daļas pieejamība. 
 
Neeksponētā krājuma daļa apmeklētājiem ir pieejama: 
- Muzeja speciālās literatūras un grāmatu krātuves lasītavā, darba dienās no pirmdienas līdz 

piektdienai ieskaitot; darba laikā no pulksten 9.00-12.00 un no 13.00-17.00, iepriekš 
vienojoties ir iespējams ar materiāliem iepazīties arī sestdienās; 

- Muzeja speciālās literatūras un grāmatu krātuves lasītavā esošajā datorā iespējams 
iepazīties ar muzeja krājuma grāmatu digitālajām versijām, ar krājuma fotogrāfiju un arī 
nelielas dokumentu un iespieddarbu daļas elektroniskajām kopijām;  

- Muzeja Izstāžu namā novietotajā digitālajā informācijas stendā iespējams iepazīties ar 
PowerPoint (PWP) prezentācijām par muzeju, muzeja krājumu un pētnieciskā darba 
rezultātiem,  

Informācija par muzeju un informācija par muzeja krājumu pieejama Nacionālā muzeju krājuma 
kopkatalogā (NMKK) , Valmieras muzeja mājaslapā un citās interneta vietnēs. 
Zinātniskajā izpētē pārskata periodā izmantotas aptuveni 8 tūkstoši vienību, kas sastāda 12 % no 
krājuma kopskaita. 
 
Pētniecības darbā 
 
Statistiskie rādītāji 
 

Indikators 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
2015. 

uz 01.10. 

Pētniecības tēmas 27 24 26 23 24 20 

Sagatavotas 
publikācijas, referāti par 
pētniecības tēmām 

36 24 30 28 24 20 

Sagatavotas jaunas 2 2 3 3 4 2 



 

 

izglītojošās programmas 

Sagatavotas zinātniskās 
kartiņas 

10 0 91 40 41 40 

Papildinātas/aktualizētas 
izglītojošās programmas 

8 15 15 15 15 15 

Lekcijas 15 17 14 40 23 13 

Ekskursijas 108 141 115 124 95 112 

 Muzeja skaitliskie rādītāji atspoguļo muzeja pētniecisko resursu kapacitāti. Muzejā 
zinātniski pētniecisko darbu, paralēli vēstures nodaļas 3 darbiniekiem (skatīt struktūras shēmu 
18.lpp.), veic arī krājuma un izstāžu nodaļas speciālisti.  Kopā muzejā, līdztekus citiem amata 
aprakstos norādītiem darbiem, pētniecisko darbu strādā 10 muzeja speciālisti. Lai paaugstinātu 
pētnieciskā darba apjomu, Valmieras muzejs iesaista šajā darbā arī skolēnus, pedagogus, 
studentus un interesentus. Nākošajā 10 gadu darbības periodā, muzejs plānojis palielināt 
pētniecisko darbību, izmantojot Latvijas un ārvalstu arhīvu resursus, Valmieras vēstures izpētei. 

Valmieras muzeja krājuma izpētes darbs un pētnieciskais darbs atspoguļojas veidojot 
ekspozīcijas, konferences, tematiskās izstādes, izglītojošās programmas, ziņojumus un 
publikācijas, kas publicēti zinātniskajos izdevumos, laikrakstos, interneta (tīmekļa) vietnēs.  

Pētnieciskā darba rezultāti saistībā ar pastāvīgajām ekspozīcijām „Teic man, Gauja, 
Valmieras stāstu”(1. daļa Senvēsture un pilsēta līdz 18. gadsimta beigām; 2. daļai Valmiera – 
apriņķa un rajona pilsēta 1783.-1949.; 3.daļa - Valmieras lauku teritorijas) apkopoti bukletos un 
informatīvās norāžu lapas (2012.).Papildināta pedagoģiskā izglītojošā programma Arheologa 
stāsts (2012.), izveidota jauna – Bruņinieku skola (2014.), tā nodrošinot muzeja krājuma 
popularizēšanu sabiedrībā. Papildus izstrādāti ekskursiju maršruti (5) un izveidotas ceļojošās 
izstādes (5).  

Projekta „Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija” 
ietvaros ar EEZ un NFI finansiālo atbalstu (2011.) izdots buklets „Valmiera. Senā pilsēta pie 
Gaujas”, parādot Valmieras īpašo vietu un tās devumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. 
Izveidota „Garšaugu un ārstniecības augu programma” (2011.). 

Lai akcentētu Valmieras vēsturisko nozīmību, muzejs rīkojis starptautiskās zinātniskās 

konferences „Brāļu draudze Vidzemes kultūrtelpā”, „Arheoloģiskie izrakumi Valmierā un apkārtnē. 

Metodes, analīze, secinājumi” (2014.). Muzeja speciālisti piedalījušies citu pētniecisko institūciju 
organizētajās konferencēs ar zinātniskajiem lasījumiem un referātiem (2010.-2015.).  

Izstāžu sagatavošanai apkopoti materiāli par:  
- Valmieras kultūrvēsturisko mantojumu,  
- hernhūtiešu kustību Vidzemē,  
- Valmieras un novada muižām, 
- 1905.-1907.gada revolucionārajiem notikumiem Valmierā un tās apkārtnē, 
- Brīvības cīņām,  
- nacionālo minoritāšu darbību, 
- ievērojamiem valmieriešiem,  
- amatniecību,  
- fotovēsturi,  
- reliģisko dzīvi,  
- 1941. un 1949.gada deportācijām,  
- ūdens resursu un mežsaimniecības vēsturi,  
- valmieriešu likteņgaitām padomju okupācijas režīma gados, 
- neatkarības atjaunošanu.  
 Sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas vēstures institūtu, valsts programmas „Nacionālā 
identitāte: valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība” ietvaros publicēts pētījums par 
profesora Franča Baloža dzimtu (Zīriņa I., Arheoloģija un etnogrāfija. XXIV., 2010.), par mūzikas 
vēsturi Latvijā (Rokpelnis A., Latvijas vēsture, 2012., 2013.), bet Daugavpils Universitātes 
zinātniskajā rakstu krājumā „Vēsture: Avoti un cilvēki” (2015.). lasāms A.Rokpeļņa pētījums 
20.gadsimta 30.gadu latviešu populārās mūzikas dziesmu teksti kā vēstures avots; Brāļu 

Laivinieku piemērs. Kā veiksmīgs sadarbības piemērs, ir iesaiste grāmatu „1918.-1920.gads. 

Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” tapšanā (Valsts 



 

 

kanceleja, Latvijas Vēstnesis, 2013.) un „Burtnieku novada ainavas. Ceļvedis kultūrvēstures, 

dabas un dzīvesveida vērtībām” (2013.) izveidē. Tapušie izdevumi ļauj sabiedrībai iepazīties ar ne 
vien mūsu pilsētas vēsturi, bet arī izvērtē Valmieras administratīvās ietekmes teritorijas 
kultūrvēsturisko mantojumu. Izmantojot Valmieras muzeja krājumu, muzeja speciālisti publicējuši 
rakstus laikrakstos, interneta tīmekļa vietnēs.  
 
Pētnieciskā darba gaitā tiek papildināts muzeja krājums, veidotas un papildinātas kartotēkas. 
Iegūtais materiāls plaši tiek izmantots izglītojošā darbā. Muzeja zinātniski pētnieciskā darba 
rezultāts ir datu bāze muzeja ekspozīcijas un izstāžu veidošanai, novadpētniecības studijām un 
muzeja izglītojošam darbam, kas nodrošina precīzu un mūsdienīgu informācijas pieejamību 
muzeja speciālistiem un muzeja apmeklētājiem. Muzeja zinātniski pētnieciskā darba tēmas 
izvēlētas atbilstoši muzeja misijai, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Pētījumi saistīti ar 
pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas, bijušā rajona kultūrvēsturisko teritoriju. Pētījumu 
rezultāti, informācija par krājumu un cita informācija pieejama arī: 
1.  http://muzejs.valmiera.lv/ 
2.  http://www.valmiera.lv/ 
3.  http://visit.valmiera/lv (Valmieras tūrisma vortāls) 
4.  http://www.valmiera24.lv/ 
5.  http://www.kulturaskarte.lv/ 
6.  http://is.nmkk.lv/ - kopkatalogs 
7.  http://www.muzeji.lv/ 
8.  http://valmiera.zurbu.net/ 
9.  http://www.draugiem.lv/valmierasmuzejs/ 
10.  http://www.atputasbazes.lv/ 
11. http://www.vidzemesmuzeji.lv 
12. http://www.precos.lv 

 
Muzeja komunikācijā 
 
Statistiskie rādītāji 
 

Indikators 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Apmeklētāju 
skaits 

52 053 68 525 70 250 69 104 80 562 

Muzejs atvērts 
apmeklētājiem/ 
dienas 

250 251 265 267 264 

Muzejs atvērts 
apmeklētājiem/ 
stundas 

1 750 1 757 2 120 2 136 1 848 

Atvērts brīvajā 
laikā/stundas 

336 343 504 512 448 

Vadītas 
izglītojošās 
programmas 

142 142 197 227 256 

Mūžizglītības 
programmas 

0 0 0 0 53 

Pasākumi 35 56 49 51 55 

Izstāžu skaits 
muzejā 

20 18 24 30 28 

Izstādes ārpus 
muzeja 

16 0 8 13 8 

Pastāvīgās 
ekspozīcijas 

2 3 3 3 4 

 

http://muzejs.valmiera.lv/
http://www.valmiera.lv/
http://visit.valmiera/lv%20(Valmieras
http://www.valmiera24.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://is.nmkk.lv/
http://www.muzeji.lv/
http://valmiera.zurbu.net/
http://www.draugiem.lv/valmierasmuzejs/
http://www.atputasbazes.lv/
http://www.vidzemesmuzeji.lv/
http://www.precos.lv/


 

 

Muzeja apmeklētāju dinamikai 2011.-2015.gadā kopumā ir tendence pieaugt. To noteikusi arī 
muzeja cenu politika: no 2008. gada ieviešot bezmaksas apmeklējumus Valmieras skolu 
audzēkņiem, no 2014.gada bezmaksas ieeju muzejā nodrošinot visiem LR pensionāriem. Darbu ar 
apmeklētāju piesaistīšanu nosaka arī konkurence muzejiskiem piedāvājumiem Vidzemē, un 
Valmieras kultūras iestāžu plašais piedāvājums. Tā kā muzejs nevar orientēties apmeklētājiem, 
kurus interesē vēsturiski vai arhitektoniski objekti (pilis, muižas utt.), tad muzejs domā par īpašiem 

tematiskiem pasākumiem vai akcijām (piemēram, Simjūda tirgus vai akcija „Gadumija muzejā”, kad 

Jaungada naktī muzejs 2 stundas atver durvis apmeklētājiem). 2015. gada 9 mēnešos notikuši 36 
pasākumi, eksponētas 23 izstādes. Apmeklētāju plūsmu nodrošina arī izglītojošās programmas. 
Sabiedrības viedokļa izzināšanai reizi divos gados tiek veikta izlases aptauja sadarbībā ar 
Vidzemes Augstskolu, iesaistot praktikantus no dažādām studiju programmām. 

 
Informēšanai par muzeja piedāvājumu, par krājuma, pētniecības un izstāžu darba rezultātiem 
2011.-2015.gadā tiek izmantoti Valmieras muzeja un pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas 
resursi. Regulāri sniegta informācija par jaunumiem muzejā prese izdevumiem (Dienas Izklaidei, 
Kultūras forums, laikraksts „Liesma” u.c.), informācijas aģentūrai LETA, mājas lapās: 
www.valmiera.lv,visit.valmiera.lv, muzejs.valmiera.lv, Vidzemes TV, radio Valmiera-Radio TEV un 
citos medijos.  Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti nodrošina regulāru informāciju 
reģionālajiem un nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem. 
 Izstāžu namā uzstādīts skārienjūtīgais Informatīvais stends, ekspozīcijās – divi digitālie TFT stendi 
un tiek papildināta digitālā ekspozīcija. Muzeja pagalmā, ēku kompleksa vidū 2014. gadā uzstādīts 
reklāmas stends, kurā tiek dublēta informācija, kas izvietota arī Izstāžu nama vestibilā par muzeja 
rīkotajiem pasākumiem un izstādēm. 
Bukleti latviešu, krievu un angļu valodās ar informāciju pieejami Tūrisma informācijas centrā (TIC) 
Valmierā, Valmieras TIC izdevumā „Drīzumā Valmierā”, informatīvie materiāli tiek piedāvāti 
gadatirgū Balttour, Vidzemes Uzņēmēju dienās u.c. Turpinās sadarbība ar tūrisma aģentūru 
„Skaistie skati”. 
Muzeja auditorijas paplašināšanu sekmējusi sadarbība ar Vidzemes Augstskolu, Valmieras 
pensionāru biedrību „Atvasara”, pilsētas jauniešu domi. Muzeja atpazīstamību sekmē jau autoritāti 
ieguvušie lielie pilsētas pasākumi – „Simjūda” gadatirgus, Pilsētas svētku piedāvājums „Dzīve senā 
pilsētā”, starptautiskā akcija „Muzeju nakts”, saulgriežu pasākumi un Ziemassvētku tirdziņš. 
Regulāri muzeja telpas tiek izmantotas pilsētas pašvaldības prezentāciju un delegāciju uzņemšanu 
pasākumiem, dažādu iestāžu oficiālo pasākumu, semināru un konferenču rīkošanai. Turpinās 
sadarbība ar Vācijas Giterslo apgabalu, Pleskavas muzejrezervātu, Latvijas muzejiem. 
Pakāpeniski pieaug muzeja komunikācija interneta vidē (skatīt iepriekšējā lpp.).  
 

2.2.2. Muzeja darbības nodrošinājums  
 
Ēkas un teritorija 
 

Muzejs atrodas Valmieras senpilsētā, Bruņinieku ielā un Pilskalna ielā. Kopā muzejs 
apsaimnieko 8 ēkas. Valmieras muzeja darbību regulē apsaimniekojamo ēku atrašanās Valmieras 
senpilsētā, kas ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (aizsardzības Nr.2503). 
Apsaimniekojamā teritorijā atrodas arī valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis- Valmieras 
viduslaiku pils (aizsardzības Nr.2505). Valmieras pils un pilsētas viduslaiku nocietinājumi ir arī 
valsts aizsargāti kultūras pieminekļi (aizsardzības Nr.6921).  

Pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde un saimnieciskie 
dienesti rūpējas par teritorijas apkalpošanu, daļēju apzaļumošanu un infrastruktūras pilnveidošanu 
senpilsētas teritorijā. 
 Muzejs savu darbību veic 8 ēkās (no tām viena - Valmieras „Vecā aptieka” sastāv no kopā 
sabūvētām 3 ēkām). Visas ēkas veido kompleksu apbūvi Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijā. Ēkas 
ir Valmieras pilsētas īpašums, un muzejs ar Valmieras pilsētas domi noslēdzis nekustamā 
īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līgumus. Viena ēka (Bruņinieku ielā 4/1) iznomāta 
kafejnīcas „Krizdolis” darbības nodrošināšanai (Valmieras pilsētas pašvaldības līgums ar 
SIA „Vīnkalnieši”), savukārt viena ēka no „Vecās aptiekas” kompleksa ēkām iznomāta Beverīnas 
amatnieku tirgotavas izveidošanai. Muzejs patstāvīgi apsaimnieko arī 1921 m2 no teritorijas - divu 

http://www.valmiera.lv/
http://www.muzejs.valmiera.lv/


 

 

ēku iekšpagalmus. Blakus Pilskalna ielas muzeja kompleksam, Pilskalna ielā 5, EEZ individuālā 
projekta Nr.LV0094 „Vecpilsētas ainava pie Gaujas-Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija” 
ietvaros, izveidota laivu piestātne. Tā savu darbu uzsāk maija sākumā, sākoties ūdens tūrisma 
sezonai uz Gaujas, un darbojas līdz oktobra vidum, tad tiek demontēta.  Piestātne nodrošina 
ūdens tūrisma attīstību pilsētā, jaunus ekskursiju maršrutus sadarbībā ar privāto sektoru, kā arī 
iedzīvotāju sociālo rekreāciju pie upes. Sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru „Eži” izveidots tūrisma 
pakalpojums „Gaujas tramvajs”, kas vasaras tūrisma sezonas laikā nodrošina ekskursijas ar kuģīti 
(ar gida stāstījumu). 

Apsaimniekojamajās ēkās tiek nodrošināta sekojoša darbība:  
1. Bruņinieku iela 3 – muzeja Izstāžu nams. Ēka rekonstruēta 2005. gadā. Ierīkotas izstāžu zāles 

divos stāvos ar kopējo platību 505 m2, muzeja semināru, jeb nodarbību telpa 30 cilvēkiem. 
Muzeja cokola stāva telpās, kas līdz 2010. gadam bija iznomātas restorāna darbībai, muzejs 
nodrošina tematiskās un kolekciju ekspozīcijas, kas tiek eksponētas uz vienu gadu. Ēka 
aprīkota ar ugunsdrošības un apsardzes signalizācijām, videonovērošanu, liftu, ventilācijas 
iekārtām. 

2. Bruņinieku iela 3b, Valtera nams – muzeja krātuve un noliktavas. Ēka celta 1775.gadā, telpas 
pielāgotas, to nolietojums 90 %. 2010.gada vasarā krājuma materiāli pārvietoti uz pagaidu 
glabātuvēm. Ēkai izstrādāts tehniskais projekts, kas paredz ēkas rekonstrukciju un atklāto 
krātuvju un interaktīva centra izveidošanu. ES fondu finansējuma piesaiste šobrīd 
neveiksmīga. 

3. Bruņinieku iela 3c, 20.gs. sākumā dzīvojamā ēka – muzejam nodota 2004.gadā, 
2006./2007.gadā ēka rekonstruēta PHARE 2003 projekta „Kvalitatīvas kultūrvides izveidošana 
Valmieras vecpilsētā un muzeja pieejamības un ilgtspējīgas attīstības veicināšana” ietvaros. 
Telpās ierīkots:  
1) Cokolstāvā-pastāvīgās ekspozīcijas „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 1.daļa - 

„Senvēsture un pilsēta līdz 18. gadsimta beigām”, 
2) 1.stāvs – darba kabinets un telpas krājuma nodaļai - pagaidu glabātuve mākslas kolekcijai, 
3) 2.stāvs – papīra krātuve un muzeja speciālās literatūras un grāmatu krātuves lasītava, 
4) 3.stāvs – tekstilkrātuve. 
 Ēkas aprīkotas ar liftu un videonovērošanu, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijām, 
ventilācijas iekārtām. 

4. Bruņinieku iela 4/1 – iznomāta sabiedriskās ēdināšanas vajadzībām. Apsaimniekotāji iesaistās 
muzeja pasākumos, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumus muzeja pagalmā starptautiskās 
akcijas „Muzeju nakts” laikā, Valmieras pilsētas svētku laikā rīkotajās muzeja aktivitātēs, 
Simjūda gadatirgū un citos pasākumos. 

5. Bruņinieku iela 4/2 – muzeja atklātā etnogrāfisko materiālu krātuve. Apkalpo grupu 
apmeklētājus pēc iepriekšējas pieteikšanās tūrisma sezonā. Neapkurināma, guļbaļķu klēts, 

pārvesta „Vecās aptiekas” darbības nodrošināšanai uz pils iekšpagalmu 18.gs., muzeja 

vajadzībām pielāgota. Nolietojums 20 %. Ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija, 
veikta daļēja apstrāde ar ugunsdrošo krāsojumu. 

6. Bruņinieku iela 1 – muzeja administrācija, darba kabineti un R.V.Vītola izstāžu zāle, kurā 
ierīkota: 
1) pastāvīgās ekspozīcijas „Teic man, Gauja, Valmieras stāstu” 2.daļa - „Valmiera – apriņķa 

un rajona pilsēta” – (1783.-1949.) (2008.gadā) 
2) ekspozīcijas 3.daļa – „Valmieras lauku teritorijas”.  
Vecākā ēku kompleksa daļa celta 1735.gadā. Kopš 2008.gada muzejs apsaimnieko tikai 2 
ēkas. Daļa ēku restaurētas un nodotas ekspluatācijā muzejam 1993.gadā, 2007.gadā veikts 
muzeja apsaimniekoto ēku atlikušās daļas remonts – sakārtotas iekštelpas un fasāde. 2014. 
gadā uzsākta ēkas jumtu rekonstrukcija. 
Trešā kompleksa ēka iznomāta Beverīnas amatnieku biedrībai, amatnieku izstrādājumu 
tirgotavai. 

7. Pilskalna iela 2, 18.gs. 2.puses dzīvojamā ēka – muzejam nodota 2006.gadā. Ierīkotas 
krājuma glabātuves, nodrošināta krājuma nodaļas administratīvā darbība. 2009./2010.gadā 
uzsākta ēkas restaurācija un rekonstrukcija, veicot arī arhitektoniski māksliniecisko izpēti. 
Objekts nodots ekspluatācijā 2011.gada aprīlī, darbi veikti EEZ individuālā projekta Nr.LV0094 
„Vecpilsētas ainava pie Gaujas – Valmieras vēsturiskā centra revitalizācija” ietvaros. Telpās 



 

 

pieejamas arī telpas muzeja aktivitātēm, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu, tradicionālo 
amatniecību. Blakus ēkai ierīkots viduslaiku ārstniecisko augu un garšaugu dārzs, kurā 
apkopotas baroka dārzu veidošanas tradīcijas. Dārzā un blakus esošajā palīgēkā tiek veidotas 
dabas izstādes. 

8. Pilskalna iela 2, Šveices tipa koka šķūnis, celts 1913.gadā – muzejam nodots 2006.gadā, 
ierīkojot pagaidu glabātuves. 2010.gada septembrī uzsākto būvniecības darbu rezultātā, EEZ 
individuālā projekta Nr.LV0094 „Vecpilsētas ainava pie Gaujas-Valmieras vēsturiskā centra 
revitalizācija” ietvaros, telpās ierīkotas atklātās krājuma glabātuves, apmeklētājiem atvērtas 
vasaras sezonā. Tiek rīkotas dabas izstādes, telpas un dārzs tiek izmantoti arī prezentācijas 
pasākumiem. Dārzs apmeklētājiem publiski pieejams bez laika ierobežojumiem. 

 
Valmieras muzeja kompleksa atrašanās senpilsētas teritorijā uzliek muzejam papildus atbildību par 
kultūrvēsturiskās teritorijas ilgtspējīgu attīstību un reģenerāciju. Kompleksa teritorijā atrodas 13. 
gadsimta Livonijas ordeņa pils drupas, 2014. un 2015. gadā Valmieras pilsētas pašvaldība 
uzsākusi pils mūru sakārtošanu, piesaistot arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
(VKPAI) finansējumu. Pašvaldības institūcijas, sadarbībā ar muzeju, vienojušās par pils teritorijas 
attīstības virzieniem un finanšu investīcijām. Plānotā darbība iekļauta Valmieras pilsētas attīstības 
programmā un investīciju plānā 2015.-2020.gadam. 2015.gada septembrī pašvaldība izsludinājusi 
metu konkursu Valmieras pils kultūrvides centra izveidei. 
Valmieras pilsētas pašvaldības dome no 2004. gada uzsākusi muzeja kompleksa rekonstrukciju un 
senpilsētas teritorijas attīstību, ar mērķi padarīt to maksimāli pieejamu sabiedrībai, nodrošinot 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību,  ar muzeja palīdzību, popularizējot 
Valmieras kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma piedāvājumu Latvijā un ārvalstīs. 

 
Muzeja telpu kopējā platība  2 589 (2015.gada 1.janvāri) 
Ekspozīciju un izstāžu telpas – 839 m2 
Krājuma glabātuves – 488 m2 
Pārējās telpas – 1 262m2 
 
Apmeklētāju apkalpošana notiek 4 muzeja ēkās, 3 no tām nodrošināta pieejamība arī cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem.  Vienai no tām - vecākai koka ēkai Valmierā „Vecā aptieka”,  vēsturiskais 
plānojums šobrīd nav piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
 
Personāls un struktūra 
 
Muzeja personāls līdz 2015.gada 2.janvārim bija 19 darbinieki (no tiem speciālisti – 14, bet 
tehniskie darbinieki – 5). No 2015. gada papildus piešķirta viena štata vieta “tehniskais strādnieks”, 
kas veic telpu uzkopšanu divās ēkās un dažādus tehniskos darbus, ko iepriekš vairākus gadus 
nodrošināja ar bezdarbnieku nodarbinātības programmā iesaistītajiem. Lai pastiprinātu pētniecības 
darba funkciju, muzeja štatu sarakstā veikta optimizācija likvidējot vienu amata vietu “krājuma 
glabātājs” ( lielā mērā pabeigta krājumu ēku rekonstrukcija, telpu pārprofilēšana un iekārtošana, 

kas ilga no 2005.-2014.gadam) un izveidota štata vieta „vēsturnieks”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Vadības modelis un organizatoriskā struktūra 
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Iestādes finansējums 2011.-2015.gadā 
 
Valmieras muzeja finansējumu veido: 

 Pilsētas pašvaldības finansējums, 

 Ieņēmumi no muzeja sniegtiem maksas pakalpojumiem, 

 Piesaistītie līdzekļi ar projektu, tai skaitā ES fondu starpniecību, 

 Ziedojumi. 
Muzejam ir informatīvie sponsori. Ziedojumiem un sponsorējumiem 2011./2015.g. joprojām nav 
vērojama tendence pieaugt, kas saistīts ar ekonomisko situāciju Latvijā un mecenātisma kultūru. 
 

Izmantotie līdzekļi pēdējos 5 gados, ieskaitot fondu piešķīrumus projektu realizācijai, 
ziedojumus, muzeja ieņēmumus: 
  

Finansējums EUR 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 

Piešķirts no pašvaldības 
budžeta 

230 954 262 700 246 551 290 366 321 360 

 Maksas pakalpojumi 7 497 5 760 11 553 9 936  

Sponsorējumi, ziedojumi 0 169 94 100  

VKKF, KM piešķīrumi, (t.sk. 
VKPAI piešķīrumi pašvaldībai 
muzeja apsaimniekojamās 
teritorijas attīstībai) 

0 0 1 130 5049,00 5000 

Pārējie, tai skaitā: piesaistīts ar 
ES un citu fondu projektiem 

833 657 0 0 0 170 000 

 
Sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un projektu nodaļu, Valmieras muzejs 
2015. gadā uzsācis darbu pie vairākiem projektiem un projektu ideju izstrādēm, lai nodrošinātu 
papildus finansējuma piesaisti muzeja apsaimniekoto kultūrvēsturisko vērtību un tūrisma 
piedāvājuma attīstībai. Pašlaik notiek projektu izstrāde Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmā, Centrālbaltijas programmā un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 
5.5.1. ietvaros. 
Finansiāli atbalstīts ir Valmieras pilsētas pašvaldības projekts “Hanzas tūrisms - Eiropas kultūras 
mantojuma daļa”, kura mērķis ir veicināt Latvijas Hanzas pilsētu kultūras tūrisma attīstību un 
atpazīstamību, veidojot kopīgu mārketinga modeli un starptautiskus Hanzas tūrisma produktus, tai 
skaitā e-vidē. Projekta iesniedzējs Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības 
programmā 2014.-2020. gadam, ir Gotlandes reģiona padome Zviedrijā. Valmieras muzejs ieviesīs 
aktivitātes, kas saistītas ar informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšanu, Hanzas tūrisma 
maršruta izveidi, pasākumu - Hanzas dienas un Hanzas tirgus iedzīvināšanu . 
 
 
Lielākie saimnieciskie pasākumi muzeja attīstībai 2011.-2015.gados 
 
Papildus tiem līdzekļiem, ko pašvaldība ik gadus piešķir muzeja budžetā saimnieciskai uzturēšanai 
(komunālie maksājumi, telpu remonti, teritorijas uzturēšana un labiekārtošana, muzeja apsardzes 
un ugunsdrošības signalizāciju un sistēmu tehnisko apkopju nodrošināšanas pasākumi) un 
pamatdarbības nodrošināšanai, pašvaldība muzeja infrastruktūras un teritorijas pilnveidošanai 
veikusi darbu apmaksu no sava budžeta, vai piesaistījusi citu finansējumu. 
 

Nr. Gads /Veiktais pasākums 
Finansējuma avots 

 
EUR 



 

 

1. Divu krājuma ēku restaurācija; 
viduslaiku garšaugu dārza izveide un 
laivu piestātnes uz Gaujas izbūve 
(2010./2011.g.) 

EEZ /NFI un pašvaldības 
līdzfinansējums 

 
980 773 

2. Jumta remonts Bruņinieku iela 1 
(2014.g.) 

Pašvaldība 2 846 

 

Papildus finansējums 

Nr. Veiktais pasākums Gads 
Finansējuma

apjoms 

EUR 
Rezultāti 

1 2  3 4 

1. Līdzfinansējums muzeja projektam 
LV 0094 

2009.-2011. 147 116 Rekonstruētas 2 
muzeja ēkas, 
ierīkots garšaugu 
dārzs un laivu 
piestātne 

2. Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija 

2012. 3 036 Projekta 
sagatavošanai 

3. Ugunsdrošības signalizācijas 
ierīkošana Bruņinieku 1 

2013. 973 Ierīkota telpās, ko 
muzejs nomā 
amatnieku 
veikaliņam 

4. Fasādes remonts ēkai Bruņinieku 4 2013. 4 580 Ēku muzejs nomā 
ēdināšanas 
pakalpojumu 
sniedzējam 

5. Pilsdrupu drošības pilnveidošana 2013. 

2014. 

8 248 Izravēti mūri no 
sēklaudžiem, 
uzstādītas 
norobežojošās 
konstrukcijas pie D 
un Z sienām 

6. Noliktavas ierīkošana lielgabarīta 
inventāra glabāšanai 

2013. 

2014. 

5 357 

 

 

Veikts jumta 
remonts un piebūves 
demontāža 

7. Pašizsējas un bīstamo koku 
izciršana Valmieras muzeja teritorijā 

2013. Kopējs 
iepirkums 
darbiem 

Valmieras 
teritorijā 

Muzeja teritorijā 
izzāģēti 49 koki 

8. Valmieras pilsdrupu 3D skenēšana 
un konservēšana 

2014. 

2015. 

11 000 No finansējuma 
8 000 EUR 
piesaistīts no VKPAI 

 

2.3. SVID analīze 

SVID analīze muzejā veikta 2015. gada ziemā, iesaistot muzeja darbiniekus un kultūras 
sfēras speciālistus, kas regulāri sadarbojas ar muzeju.  
 

Iekšējie faktori 
Stiprās puses Vājās puses 



 

 

 Profesionāls muzeja kolektīvs, pieredzējuši 
speciālisti,  

 Pieredze projektu izstrādē un ieviešanā,  

 Radošs, saliedēts kolektīvs, 

 Izdevīga atrašanās vieta, kas sekmē 
apmeklētību, 

 Plašs muzeja izstāžu un izglītojošo 
programmu piedāvājums, 

 Bagāts un tematiski daudzveidīgs krājums , 

 Moderna lasītava – grāmatu krātuve , 

 Labiekārtota vide, 

 Valmieras muzeja atpazīstamība Latvijā, 

 Mūsdienīgs esošo ekspozīciju ( „Teic man, 
Gauja, Valmieras stāstu” I un II un III daļas) 
piedāvājums un daudzveidīgas izstādes ar 
modernām tehnoloģijām,  

 Atbalsts, elastīga sadarbība ar pilsētas 
pašvaldību, 

 Restaurētas un renovētas muzeja ēkas, 

 Veiksmīga muzeja līdzšinējā komunikācijas 
politika , 

 Plašs bezmaksas apmeklējums, 

 Veiksmīga sadarbība ar plašsaziņas 
līdzekļiem, 

 Kadru pēctecība, kas izriet no muzeja 
pārvaldības pareizas taktikas, 

 Jaunu tehnoloģiju sistēmu ieviešana un 
apguve veicina darbinieku izaugsmi un 
muzeja atpazīstamību skolēnu vidū, 

 Kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas, 
izglītības sistēmas pakāpes no pirmsskolas 
līdz augstskolai, 

 Pilsētas izdevīgais novietojums Vidzemes 
reģionā, reģionālo institūciju centru 
izvietojums Valmierā, 

 Stabili darbojas pašvaldības uzņēmumi, 
pārskatāmi organizēta pārvaldes struktūra, 
profesionāls administrācijas darbs un 
kvalificēti darbinieki, 

 Attīstīta kultūras iestāžu infrastruktūra, 
spēcīga kultūrizglītības sistēma, profesionāli 
kultūras iestāžu vadītāji. 

 Nepietiekošs finansējums ēku restaurācijai 
un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai, 

 Nepietiekoši resursi zinātniski pētnieciskai 
darbībai, 

 Nepiemērotas telpas krājuma glabāšanai 
(Valteru namiņš) , 

 Pilsdrupu katastrofālais stāvoklis , 

 Trūkst finanšu krājuma konservācijas un 
restaurācijas darbiem, 

 Neliela tūristu plūsma, 

 Līdzekļu trūkuma dēļ samazinājies reģiona 
skolēnu apmeklējumu skaits, 

 Zemais darbinieku atalgojums ietekmē 
pašapziņu,  

 Sarežģīta lielgabarīta transporta 
nodrošināšana, 

 Vienota pilsētas mākslinieciskā tēla 
trūkums, 

 Nepilnīgi apsaimniekoti Gaujas krasti un 
senpilsētas teritorija. 

Ārējie faktori 
Iespējas 

 Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi , 

 Valsts un ES finanšu resursu piesaiste, 

 Sadarbības partneri ārvalstīs un Latvijā, 

 Vietējās pašvaldības atbalsts, 

 Reģionālā (Vidzemes) kultūrvēstures 
muzeja statusa ieguve, 

 Unikālu piedāvājumu izveide apmeklētāju 
piesaistei, 

Draudi 

 Pašvaldības budžeta finansējuma 
samazināšana, 

 Sabiedrības attieksme pret kultūras 
vērtībām, 

 Likumdošanas ietekme, 

 Speciālistu trūkums (speciālistu aizplūšana 
no muzeja), 

 Apmeklētāju skaita samazināšanās, 



 

 

 Jaunu , inovatīvu un digitālu ekspozīciju 
izveide, 

 Intensīvāka Baltijas un Eiropas valstu tūristu 
piesaiste, 

 Krājuma glabātuvju sakārtošana atbilstoši 
MK noteikumiem, atklāto krātuvju 
izveidošana, 

 Infrastruktūras attīstība, 

 Lielie gada pasākumi (1), 

 Arheoloģiskie pētījumi, to piesaiste , 

 Elastīga un uzmanību saistoša muzeja 
komunikācija plašsaziņas līdzekļos un 
pilsētvidē, 

 Valsts attieksmes maiņa pret kultūras 
iestādēm un kultūras mantojuma 
saglabāšanu, 

 Dabas, vides un mākslas objektu izveide 
senpilsētā. 

 Valsts politiskā ietekme uz nodokļiem, 
algām , 

 Politiskā orientācijas un likumdošanas 
bieža maiņa liedz stabilu attīstību, 

 Darbinieku vidējā vecuma palielināšanās, 

 Darbstaciju (iekārtu) novecošana, 

 Sabiedrības intereses zudums , 

 Tukšu ēku „sindroms”, 

 Kultūras piedāvājuma konkurence. 
 

 
2.4. Secinājumi 
 
Valmieras muzejs no 2002.gada janvāra ir Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde.  
Valmieras pilsētas kultūras dzīvē muzejs ieņem nozīmīgu vietu kā kultūras vērtību krātuve un 
aktīvs kultūrpolitisko procesu centrs. 
Tas atrodas pilsētas centrā, Valmieras senpilsētā, Livonijas ordeņa pilsdrupu teritorijā, tā 
atrašanās vieta, aktīvā un daudzveidīgā komunikācija nosaka tā apmeklējuma dinamiku.  
Pēc savas darbības un funkcijām: 
- muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kuras uzdevums ir vākt, 

saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā garīgās un materiālās kultūras vērtības, sekmēt to 
izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, nodrošinot atraktīvu un mūsdienīgu veidu 
kultūrvēsturisko vērtību interpretācijai. 

Pēc mērķauditorijas, uz kuru vērsta muzeja darbība: 
- muzejs ir mūžizglītības sastāvdaļa, kas ar integrētām metodēm strādā ar dažāda vecuma 

interešu grupām, veidojot daudzveidīgu piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem, ārvalstu tūristiem 
un pilsētas viesiem. 

Pēc glabātā krājuma apjoma : 
- Valmieras muzejs ir lielākā materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma un nacionālo 

bagātību krātuve bijušā Valmieras rajona teritorijā.  
Valmieras senpilsētas teritorija iekļauta tūrisma maršrutos un ir viena no ainaviski skaistākajām 
vietām Valmierā. Muzejam ir veiksmīga sadarbība ar Valmieras pilsētas pašvaldību un plašs 
sadarbības tīklojums. Muzeja budžets pārskata periodā ir nodrošinājis muzeja pamatfunkciju 
veikšanu, attīstībai finansējums piesaistīts ar dažādu ES struktūrfondu palīdzību. 
Atbilstoši muzeja finanšu un personāla resursiem ir veikta muzeja darbība krājuma 
komplektēšanas, pētnieciskā darba un komunikācijas jomā. Katrs darbs virzīts uz misijas 
īstenošanu, mērķu un uzdevumu sasniegšanu.  
 

2.5. Muzeja darbības virzieni un prioritātes  
 
Muzejs ir noteicis sekojošus darbības virzienus 2016.-2025.gadam, muzeja misijas un valstī 
nosprausto kultūrpolitikas vadlīniju ieviešanai muzeju nozarē: 
1) Muzeja kā kolektīvās atmiņas institūcijas darbības pilnveidošana, nacionālās un lokālās 

identitātes veidošanā; 
2) Kvalitatīvas kultūrvides veidošana, kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana;  



 

 

3) Sabiedrības iesaistīšana izglītības un mūžizglītības procesos, zināšanu sabiedrības 
veidošanai; 

4) Digitalizācijas komponentes izmantošana muzeja pieejamības paaugstināšanai un 
apmeklētāju radošai iesaistei; 

5) Muzeja reģionālās lomas paaugstināšana un resursu izmantošana, radošo industriju un 
kultūrtūrisma attīstībā; 

6) Muzeja iesaistīšanās starpkultūru dialogā un tolerantas sabiedrības veidošanā. 
 
Muzejs ir identificējis vidēja termiņa prioritātes 2016.-2020.gadam, lai varētu sekmīgi īstenot 
izvirzītos darbības virzienus un mērķus:  
1) Muzeja krājuma papildināšana, pētniecība un pieejamības nodrošināšana;  
2) Livonijas ordeņa pilsdrupu konservācija un senpilsētas teritorijas kultūrvides attīstība (Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ietvaros, 24.09.2015. Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmums 
nr.326, protokols Nr.10,24.&); 

3) Muzeja piedāvājuma paplašināšana un digitalizācija, aktīva bērnu un jauniešu iesaiste kultūras 
veidošanā; 

4) Muzeja reģionālās lomas paaugstināšana Vidzemes reģiona muzeju tīklojuma veidošanā; 
5) Muzeja resursu izmantošana sabiedrības sociālo grupu integrācijā; 
6) Aktīva iesaiste ilgtspējīga kultūrtūrisma piedāvājuma izstrādē un realizācijā Valmieras pilsētā. 
 
 
  



 

 

I I  PROGRAMMU DAĻA  
 

Stratēģijas ieviešana 2016.-2025. gadam dos ieguldījumu Latvijas valsts kultūrpolitikas 
pamatnostādņu galveno virzienu attīstībai: 
1) sekmēt kultūrvides kvalitātes paaugstināšanu - restaurējot pilsētas vēsturisko centru, 

harmoniski apvienojot dabas, vēstures un kultūras vērtības un nodrošinot to pieejamību un 
ilgtspējīgu attīstību, 

2) nodrošināt plašu saikni ar sabiedrību - padarot muzeju par mūžizglītības sastāvdaļu, 
piedāvājot pakalpojumus dažādām interešu grupām, izmantojot muzeja iespējas sabiedrības 
integrācijas procesu sekmēšanā, un kultūrtūrisma veicināšanai, 

3) uzlabojot muzeju materiāli tehnisko bāzi un novēršot avārijas stāvokli kultūrvēsturiskos 
objektos, sekmējot to renovāciju un konservāciju.  

Stratēģija atbilst Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam „Radošā 
Latvija” muzeju nozares mērķim, kalpot sabiedrībai saglabājot, izpētot un popularizējot kultūras 
mantojumu, sekmējot Valmieras muzeju darbību, kas : 

 vērsta uz mūsdienu sabiedrības vajadzību - garīguma, zināšanu, visdažādāko ar cilvēka dzīvi 
saistīto jomu izpratnes apmierināšanu un sabiedrības aktīvu līdzdarbību, 

 nodrošina nācijas pastāvēšanai būtisko kultūras pārmantojamību, 

 rada sabiedrībai līdzvērtīgas iespējas iekļauties kultūras apritē, 

 veido Latvijas tēlu, sabiedrības pilsonisko un patriotisko attieksmi, 

 aktīvi iekļaujas Eiropas un pasaules kultūras apritē. 

 
 

3. VIDĒJA TERMIŅA MUZEJA DARBĪBAS PROGRAMMA 
 

3.1. Darbības programma 
 
1.mērķis: Vākt materiālās un nemateriālās liecības par Valmieru un tās ietekmes teritoriju, 
saglabāt, pētīt un popularizēt krājuma garīgās un materiālās vērtības, sekmējot nacionālās 
un reģionālās identitātes saglabāšanu, attīstot iedzīvotāju apziņu par Valmieras pilsētas 
vietu un devumu Latvijas un pasaules vēsturē. 



 

 

Uzdevumi Plānotie rezultāti 

Rezultatīvie rādītāji 

Aktivitātes Izpildes laiks 
Finanšu 

avots Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

Muzeja krājuma glabāšanas 

apstākļu optimizācija 

 

Nodrošināta krājuma izvietošana 

atbilstoši MK noteikumiem; 

maksimāla pieejamība 

Nodrošināta 

saglabāšana 

35 m2 Atklātās krājuma telpas 

izveide mākslas kolekcijai 

2016.-2017. AB 

Nodrošināta 

pieejamība 

80 m2 Stacionāro plauktu izveide 

Pilskalna ielā palīgēkā 

2018.-2019. A 

Nodrošināta 

saglabāšana 

1 noliktava Lielformāta krājuma 

priekšmetu noliktavas izveide 

2020.-2022. AB 

Nodrošināta 

drošība 

Visi krājuma 

priekšmeti 

Krājuma apdrošināšana 2016.-2025. AB 

Atklātās krātuves-kolekciju mājas 

“Valteru namiņš” darbības 

stratēģijas ieviešana 

Restaurēta un aprīkota ēka, 

labiekārtota vide, sagatavots 

daudzveidīgs piedāvājums 

muzeja krājuma pieejamībai 

Pieejams 

krājums, 

jauni 

piedāvājumi 

Restaurēti 

250 m2,  

6 

piedāvājumi 

Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu sagatavošana 

2018. A 

Nodrošināta 

kultūras 

mantojuma 

saglabāšana 

1 projekts Kolekciju mājas tehniskā 

projektēšana 

2018. A 

Saglabāta 

18.gs.ēka 

Restaurēti 

250 m2 

Ēkas restaurācija un 

labiekārtošana 

2019.-2020. AB 

Atklātais 

krājums 

20 000 

apmeklētāji 

Piedāvājuma ieviešana 2020.- 

2025. 

AB 

 

Krājuma izvērtēšana, 

papildināšana, digitālās datu bāzes 

attīstība 

Novērtēts muzeja krājums; 

pētīta pilsētas un tās ietekmes 

teritorijas vēsture; nodrošināta 

digitālo datu ievadīšana 

Pētīta 

Valmieras un 

reģiona 

vēsture 

14 

pētnieciskās 

tēmas 

Krājuma komplektēšana 

(politika punkts 3.1.) 

2016.-2025. A 

Sakārtots 

krājums 

5 000 

vienības 

Jauniegūto krājuma 

priekšmetu vērtēšana 

2016.-2025. AB 

Iesaistīta 

sabiedrība 

500 intervēto Ekspedīcija „Katram sava 

Valmiera” 

2016.-2020. A 

Pilnveidota 

digitalizācijas 

programma 

1 programma Programmatūru 

pilnveidošana krājuma 

digitalizācijai 

2016.-2020. AB 

 

 



 

 

 

 

 
Krājuma priekšmetu un vēstures 

procesu pētniecības, 

restaurācijas intensifikācija, 

paaugstinot to pieejamību ar 

dažādām muzeja darba formām 

Pārbaudīts, novērtēts 

krājums; veikta preventīvā 

konservācija; saglabāts 

kultūras mantojums; 

nodrošināta pieejamība 

ikvienam 

Nodrošināta 

drošība 

15 000 Esības un fiziskā stāvokļa 

pārbaudes 

2016.-2020. A 

Izpētīta un 

restaurēta 

kolekcija 

15 vienības Muzeja pūralāžu kolekcijas 

restaurācija un atklātā 

krājuma ekspozīcijas 

izveidošana 

2016.-2018. AB 

Izpētīta un 

pieejama 

informācija 

200 

zinātniskās 

kartiņas; 

1250 

eksponētas 

vienības 

Krājuma priekšmetu 

pētniecība un izmantošana 

 

2016.-2020. A 

Izpētīta vēsture, 

pieejami 

pētnieciskie 

rezultāti 

Publikācijas, 

monogrāfijas, 

semināri un 

konferences 

Pētnieciskā darba politikā 

balstītu vēstures jautājumu 

pētniecība 

2016.-2015. AB 

Izpētīta vēsture, 

pieejami 

pētnieciskie 

rezultāti 

Konference, 

monogrāfija 

Reformācijas vēstures Latvijā 

pētniecība, konference un 

rezultātu publicēšana/ 

projekta Horizon 2020 

ietvaros 

2016.-2018. AB 

Nodrošināta 

saglabātība 

100 Restaurēti un konservēti 

materiāli 

2016.-2025. AB 

pieejama 

informācija 

9000 Krājuma digitalizācija 2016.-2020. AB 

Sagaidāmais darbības rezultāts: krājums grupēts pa kolekcijām, optimāli izvietots, nodrošinot  maksimālu fizisko saglabāšanu un drošību, kā arī piekļuvi 

darbiniekiem pētnieciskos nolūkos. Ir iespēja vadīt ekskursijas krājumā interesentu grupām. 

 

 
 
2.mērķis: veidot kvalitatīvu kultūrvidi, apvienojot kultūras mantojumu ar jaunradītām vērtībām, sekmējot kultūras pieejamību un tūrisma 
attīstību. 
 
 

Uzdevumi Plānotie rezultāti Rezultatīvie rādītāji Aktivitātes Izpildes Finanšu 



 

 

Kvalitatīvie Kvantitatīvie laiks avots 

Muzeja teritorijas revitalizācija, 

harmoniski apvienojot 

arhitektūras, dabas un kultūras 

vērtības 

izveidota taka individuāliem 

apmeklētājiem kvalitatīvai 

brīvā laika pavadīšanai 

Kvalitatīva 

senpilsētas vide 

2000 m2 Teritorijas labiekārtošana 2016.-2020. AB 

Kvalitatīva 

senpilsētas vide 

2 ēkas Ēku infrastruktūras 

pilnveidošana Bruņinieku 

ielā, 1 un 4/2 

2016.-2020. AB 

Vecās aptiekas 

ēkas 

ekspozīcijas 

rekonstrukcija 

un apmeklētāju 

plūsmas izveide 

Pilnveidotas 

pastāvīgās 

ekspozīcijas 

telpas 

Maizes krāsns izbūve, 

kosmētiskie remonti un 

manteļskursteņa telpas 

izveide Latvijas- Igaunijas 

pārrobežu projekta ietvaros  

2016.-2018. AB 

Kvalitatīva 

senpilsētas vide 

1 taka, 10 

informatīvās 

plāksnes 

Pastaigu takas izveide ar 

informatīvajām plāksnēm 

2016.-2020. AB 

Kvalitatīva 

senpilsētas vide 

1 pastaigu 

laipa; izveidota 

dārza 2.daļa 

(ārstnieciskie 

augi, koki un 

košumkrūmi) 

Pastaigu laipas izveide 

Rātsupītes gravā 

2020.-2025. AB 

 
Valmieras senpilsētas un Livonijas 

ordeņa pils teritorijas attīstība. 

Pils kultūrvides centra izveidošana 

Nodrošināta valsts kultūras 

pieminekļa saglabāšana,  

iekļaušana ilgtspējīga tūrisma 

apritē un kultūras pasākumu 

piedāvājumā 

Iesaistīta 

sabiedrība 

un eksperti 

1 projekts Koncepcijas izveide un 

projekta vadlīniju 

sagatavošana un  

2015.-2016. A 

Iesaistīti 

eksperti 

1 konkurss Metu konkurss 2016. A 

Nodrošināta 

pēctecība 

1 projekts Tehniskā projektēšana 2016. A 

Saglabājot 

kultūras 

mantojumu, 

radīts 

mūsdienīgs 

piedāvājums 

1 ēka Pils kultūrvides centra 

būvniecība 

2017.-2020. AB 

Arheoloģiski 

izpētīta pils 

teritorija 

180 m2 Arheoloģiskie izrakumi pils 

ZR sienas ārējā perimetrā 

2016.  



 

 

Arheoloģiski 

izpētīta pils 

teritorija 

Centra 

izbūves 

laukums 

Arheoloģiskā uzraudzība 2017.-2020. AB 

Izveidots 

interaktīvs, 

multifunkcion

āls 

aprīkojums 

pasākumu 

rīkošanai 

Izgatavoti 8 

saliekamie 

koka namiņi 

Hanzas 

tirgum, 

vietvalža 

telts, 

viduslaiku 

tērpi un 

mūzikas 

instrumenti 

pasākumu 

norisei 

Tematiskie pasākumi, 

Hanzas tirgus, pasākums 

ģimenēm ar bērniem 

“Hanzas brokastis”, 

vēsturisko tērpu skates “Pils 

mistērijas” u.c. 

2016.-2020. AB 

Projekta 

“Hanzas 

tūrisms- 

Eiropas 

kultūras 

mantojum

a daļa” 

Nodrošināta 

pieejamība 

ikvienam 

4 virzienu 

aktivitātes: 

virtuālās 

ekspozīcijas; 

tematiskie 

pasākumi; 

radošās 

darbnīcas; 

prezentāciju 

pasākumi un 

semināri 

Centra piedāvājuma 

izveidošana un ieviešana. 

Virtuālā ekspozīcija “Hanzas 

mantojums”. 

2016.-2025. AB 

Daudzpusīga izstāžu darbība, 

interaktīva un digitāla piedāvājuma 

veidošana 

Nodrošināta krājuma un 

pētnieciskā darba pieejamība 

ikvienam interesentam 

izglītota 

sabiedrība, 

kvalitatīvi 

pavadīts 

brīvais laiks 

100 izstādes Stacionāro izstāžu 

piedāvājums 

2016.-2020. A 

izglītota 

sabiedrība, 

ieinteresēta 

jauniešu 

auditorija 

14 

pētnieciskās 

tēmas 

Digitālās ekspozīcijas 

pilnveidošana 

2016.-2020. AB 

izglītota 1 videofilma Virtuālā ceļojuma pa muzeju 2016.-2018. AB 



 

 

sabiedrība, 

iespēja 

attālināti 

iepazīties ar 

muzeju 

izvietošana mājas lapā 

izglītota 

sabiedrība, 

nodrošināts 

piedāvājums 

Vidzemes 

reģionā 

40 izstādes Ceļojošo izstāžu 

piedāvājums 

2016.-2020. A 

izglītota 

sabiedrība 

kultūras un 

vēstures 

jautājumos, 

iespēja 

iesaistīties 

kultūras 

procesos 

250 

pasākumi 

2 akcijas 

gadā 

(Muzeju 

nakts un 

gadumija 

muzejā) 

Pasākumi un akcijas  A 

Muzeja un kultūrvides iekļaušana 

Latvijas un starptautiskā tūrisma 

apritē 

Pieaugusi muzeja atpazīstamība 

un apmeklētāju skaits; 

 Valmieras un apkārtējo novadu 

kā tūrisma galamērķa 

konkurētspēja, pieaugusi 

Valmieras kā Gaujas nacionālā  

parka tūrisma galamērķa 

konkurētspēja starptautiskajā un 

nacionālajā līmenī. 

Sagatavota 

informācija 

projektiem,  

bukletiem, 

iesaiste 

ekskursiju 

vadīšanā. 

 

 Sadarbībā ar Valmieras TIC 

sagatavotas kopīgas 

tematiskās programmas un 

piedāvājumi starptautiskā 

Hanzas projekta ietvaros, 

Latvijas - Igaunijas pārrobežu 

projekta ietvaros un citās 

programmās. Sadarbība ar 

citiem tūrisma pakalpojumu 

piedāvātājiem Latvijā 

2016.-2020. AB 

Apkopota 

informācija 

Izdots 

iespieddarbs 

Informācijas sagatavošana 

sadarbībā ar TIC un Dr.art. 

Jāni Kalnaču, mākslas un 

arhitektūras ceļvedim 

2016. A 

Pieaugusi 

publicitāte un 

atpazīstamīb

a 

1 pasākums 

gadā 

Tūrisma produktu iekļaušana 

starptautiskā tūrisma apritē 

2016.-2020. AB 



 

 

Sagaidāmais darbības rezultāts: labiekārtota Valmieras senpilsētas daļa Livonijas ordeņa pils teritorijā, izveidots daudzveidīgs piedāvājums tūristiem 

un individuāliem apmeklētājiem ar un bez gidiem, atsevišķi pakalpojumi pieejami arī ārpus muzeja darba laika 

A 

B 

 
 
3. mērķis: muzeja pieejamības un ilgtspējīgas attīstības paaugstināšana, nodrošinot daudzveidīgus, interaktīvus un inovatīvus 
pakalpojumus ikvienam. 

 

Uzdevumi Plānotie rezultāti 
Rezultatīvie rādītāji 

Aktivitātes 
Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

1 2   3 4 5 

Veidot daudzveidīgu un atraktīvu 

muzeja piedāvājumu, zināšanu 

sabiedrības veidošanai un prasmju 

pārnesei 

Interaktīvs piedāvājums 

izglītības iestādēm un dažādām 

sociālajām grupām 

Izglītoti 

skolnieki 

750 Muzeja pedagoģisko 

programmu ieviešana 
2016.-2020. A 

Izglītota 

sabiedrība, 

nodrošināta 

prasmju 

pārnese 

50 Radošās darbnīcas un amata 

prasmju nodarbības 

2016.-2020. AB 

Izglītota 

sabiedrība 

1000 Pētnieciskās konsultācijas 

interesentiem 
2016.-2020. A 

Izglītota 

sabiedrība, 

apmācīti 

speciālisti 

100 Zinātniskie lasījumi un 

lekcijas 
2016.-2020. AB 

Nodrošināti 

profesionāli 

pakalpojumi 

15 speciālisti Muzeja darbinieku 

profesionālās kvalifikācijas 

pilnveidošana 

2016.-2020. A 

Kultūras mantojuma piedāvājuma 

veidošana mūžizglītībai un 

kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai 

dažādām vecuma grupām 

Kultūras procesos iesaistīta 

plaša sabiedrība, sniedzot 

daudzveidības brīvā laika 

pavadīšanas iespējas  

Veselīga 

sabiedrība 

1 x mēnesī Pasākumi „Ar zāļu tēju 

pusdienās” 
2016.-2020. A 

Mākslas 

terapija 

1x nedēļā Glezniecības kursi 

pieaugušiem 
2016.-2020. A 

Fiksēti 

mantojuma 

objekti un 

vēstures 

process 

1x mēnesī Fotografēšanas kursi 

pieaugušiem 

2016.-2020. A 

Izglītota 

sabiedrība 

Pēc 

pieprasījuma 

Ekskursijas un pasākumi 

garšaugu dārzā 
2016.-2020. A 



 

 

latviskajā 

dzīvesziņā 

un dabas 

jautājumos 

Kvalitatīva, 

izzinoša 

brīvā laika 

pavadīšana 

dažādām 

mērķgrupām 

1xgadā Interaktīvie pasākumi „Dzīve 

senā pilsētā” 

2016.-2020. AB 

Muzeja digitālo piedāvājumu 

attīstība 

Nodrošināta datu pieejamība 

plašam lietotāju skaitam 

pastāvīgajā ekspozīcijā „Teic 

man, Gauja, Valmieras stāstu” 

Apmeklētāju, 

īpaši 

jauniešu 

piesaiste 

14 

pētnieciskās 

tēmas 

Pastāvīgās digitālās 

ekspozīcijas modernizācija 
2016.-2020. AB 

Lokālā 

patriotisma 

un lepnuma 

veidošana 

1 

piedāvājums 

Valmieras devums Latvijas 

karoga izveidē un 

valstiskuma attīstībā (100 - 

gades pasākumu ietvaros) 

2016.-2020. AB 

Lokālā 

patriotisma 

un lepnuma 

veidošana 

Apkopota 

informācija 

par 

ievērojamām 

personībām 

un faktiem 

Virtuālās ekspozīcijas 

„Valmieriešu slavas zāle” 

izveidošana, informācija par 

nominācijām “Goda un Gada 

valmierietis” saņēmušajiem. 

2016.-2020. A 

Krājuma 

pieejamība 

6 150 Krājuma datu ievadīšana 

LNKK 
2016.-2020. A 

Krājuma un 

pētnieciskā 

darba 

pieejamība 

5 

prezentācija; 

5 slīdrādes 

Prezentācijas un 

piedāvājums digitālos 

kioskos un TFT stendos 
2016.-2020. A 

Sabiedrības grupu iesaiste un 

līdzdalības palielināšana kultūras 

procesos 

Izveidoti piedāvājumi sociālajām 

un interesentu grupām 

Iesaistīti 

sabiedrības 

sociāli mazāk 

aizsargātie 

slāņi 

Piedāvājums 

ekspozīcijā; 

Īpašas 

izglītojošās 

programmas 

Piedāvājuma veidošana 2. 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu 

internātskolai-attīstības 

centram, Valmieras SOS 

bērnu ciematam un 

nodibinājumam, centram 

„Valdardze” 

2016.-2020. A 

Iesaistīti Tematiskie Sadarbības projekti ar 2016.-2020. A 



 

 

sabiedrības 

sociāli mazāk 

aizsargātie 

slāņi 

pasākumi invalīdu un pensionāru 

biedrībām 

Apzinātas 

interešu 

grupas, 

izglītota 

sabiedrības 

daļa 

Tematiskie 

pasākumi 

Pasākumi interesentu 

sociālajām grupām 

2016.-2020. AB 

Sagaidāmais darbības rezultāts: muzeja attīstības programma un piedāvājums nodrošina pieejamību visām mērķgrupām, muzeja darbības 

pamatfunkciju izpildi un veicina muzeja pakalpojumu patēriņu, muzeja kā kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas vietas izvēli. 
AB 

 
 
4.mērķis: īstenot aktīvu izstāžu, izglītojošo, metodisko un konsultatīvo darbību Vidzemes reģionā, veidojot metodiskā atbalsts sistēmu 
muzeju nozarē. 
 

Uzdevumi Plānotie rezultāti 
Rezultatīvie rādītāji 

Aktivitātes 
Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

Muzeja krājuma un ceļojošo 

izstāžu piedāvājuma veidošana 

Valmieras un apkārtējo novadu 

kultūras iestādēm 

Izglītota sabiedrība, kvalitatīva 

brīvā laika pavadīšana 

Kultūras 

apmaiņa 

5 izstādes Tematiskās un vēstures 

izstādes no muzeja krājuma 

2016.-2020. AB 

 

Kultūras 

apmaiņa 

5 izstādes Mākslas izstādes 2016.-2020. A 

 

Sadarbības pilnveidošana ar 

izglītības iestāžu muzejiem un 

pētnieciskām institūcijām. Muzeju 

sadarbības tīklojuma veidošana 

Regulāra informācijas apmaiņa 

ar Valmieras un apkārtējo 

novadu skolu muzejiem, 

konsultatīva darbība muzeju 

izveides un kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas 

jautājumos 

Sabiedrības 

iesaistīšana 

vēstures 

pētīšanā 

Izveidota 

datu bāze 

Skolu muzeju datu bāzes 

izveidošana un informācijas 

izplatīšana 

2016.-2020. A 

Sabiedrības 

iesaistīšana 

vēstures 

pētīšanā 

1x gadā Semināri un konsultācijas par 

muzejisko darbību 

2016.-2020. A 

Izveidota 

regulāra 

sadarbība 

muzeju 

nozarē 

Sadarbības 

projekti, 

pasākumi 

Izveidots Valmieras muzeja 

sadarbības tīklojums 

vairākos līmeņos un 

virzienos 

2016.-2020. AB 

Sabiedrības 

iesaistīšana 

 Sadarbība ar Vidzemes 

kultūrvēstures pētniecības 

2016.-2020. A 



 

 

vēstures 

pētīšanā 

biedrību 

Konsultatīvā darbība muzeju 

nozarē Vidzemes kultūrvēsturiskā 

reģiona pētniecības jautājumos 

Konsultācijas un ekspertu 

pakalpojumi muzeja darba 

jautājumos 

 Pēc 

pieprasījuma 

Konsultācijas fiziskām 

personām par kultūrvēsturi 

un mantojuma saglabāšanu 

2016.-2020. A 

 Pēc 

pieprasījuma 

Slēdzieni un vēsturiskās 

izziņas juridiskām personām 

2016.-2020. A 

Izglītojošo programmu īstenošana 

sadarbībā ar kultūras un izglītības 

iestādēm 

 

Skolnieku izglītošana latviešu 

tradicionālajā kultūrā, nacionālās 

vēstures izzināšana un 

pašapziņas un patriotisma 

veidošana 

 Pēc 

pieprasījuma 

Izglītojošās tematiskās 

izbraukuma programmas 

pilsētas un apkārtējo novadu 

skolās 

2016.-2020. A 

 2 x gadā Saulgriežu tradīciju pasākumi 2016.-2020. A 

 Pēc 

pieprasījuma 

Latvijas 100-gades 

programma „Es pazīstu savu 

valsti” 

2017.-2018. 

2016.-2020. 

AB 

Sagaidāmais darbības rezultāts: izveidota saziņas, informācijas apmaiņas un konsultatīva darbība ar Vidzemes reģiona izglītības iestādēm, izglītotāki 

skolnieki nacionālās vēstures un tautas tradīciju jautājumos, celta nacionālā pašapziņa un iedzīvotāju patriotisms. 

AB 

 
5.mērķis: veicināt sabiedrības interesi par kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību daudzveidību, saglabāšanu un starpkultūru 
dialogu, sniedzot iespēju līdzdarboties un sekmējot tolerantas sabiedrības veidošanos. 
 

Uzdevumi Plānotie rezultāti 
Rezultatīvie rādītāji 

Aktivitātes 
Izpildes 

laiks 

Finanšu 

avots Kvalitatīvie Kvantitatīvie 

Popularizēt Valmieras un tās 

ietekmes teritorijas vēsturi, 

uzsverot tās kultūrvēsturisko 

mantojumu un lomu radošo 

industriju attīstībā 

Izglītoti Valmieras iedzīvotāji, 

pieaugusi tūrisma plūsma un 

muzeja apmeklētāju skaits 

Publicēti 

pētnieciskā 

darba 

rezultāti 

100 

publikācijas; 

10 interneta 

vietnes 

regulārai 

informācijai 

Publikācijas un informācija 

plašsaziņas līdzekļos un 

interneta vidē 

2016.-2020. A 

Iesaistīta 

sabiedrība 

250 Izglītojošie, tematiskie 

pasākumi, semināri, 

konferences 

2016.-2020. A 

Publicēti 

pētnieciskā 

darba 

1 

iespieddarbs 

Grāmatas „Hanzas 

mantojums Valmierā” 

izdošana 

2016.-2018. AB 



 

 

rezultāti 

Iesaistīt dažādu nozaru 

speciālistus un sociālās grupas 

kultūras mantojuma izzināšanā un 

muzeja piedāvājuma veidošanā 

Kultūras procesos iesaistīta 

sabiedrība 

Pētniecisko 

iestāžu 

sadarbības 

attīstība 

5 sadarbības 

projekti 

Vidzemes augstskolas u.c. 

augstskolu pētniecisko 

resursu izmantošana 

2016.-2020. A 

Resursu 

kopēja 

izmantošana 

Izveidota 

kopīga 

metodisko 

apmācību 

programma 

Muzeja, arhīva un bibliotēkas 

izmantošana pētnieciskā 

darbā studentiem un 

vispārizglītojošām iestādēm 

2016.-2020. A 

Jauno 

zinātnieku 

iesaiste 

kopējās 

vēstures 

pētniecībā 

5 jauno 

zinātnieku 

lasījumi 

Sadarbība ar Latvijas 

vēstures institūtu vēstures 

pētniecībā 

2016.-2020. AB 

Izglītota 

sabiedrība, 

tās 

pašapziņas 

veidošana 

5 projekti Projekti ar sociālajām 

grupām un organizācijām 

2016.-2020. A 

Multikulturālo un lokālo identitāšu 

pētniecība un sabiedrības 

iesaistīšana starpkultūru dialogā 

 

Apzināti 

ievērojami 

novadnieki 

1 ekspozīcija Digitālā ekspozīcija 

„Valmieriešu slavas zāle” 

2018. AB 

Iesaistītas 

nacionālās 

minoritātes 

2 pasākumi Pasākumi un izglītojošās 

programmas dažādām 

nacionālām identitātēm 

Sabiedrības aptauja par 

kultūras mantojuma 

saglabāšanu Valmierā 

2016.-2020. 

 

A 

 

Sagaidāmie darbības rezultāti: informēta un kultūras procesos iesaistīta sabiedrība, aktīva sadarbība ar mazākumtautībām Valmierā . A 



 

 

B 

 



 

 

3.2. Sagaidāmie darbības rezultāti 
 

Pamatojoties uz izstrādāto darbības programmu 2016.-2020.gadam ir noteikti muzeja darba 
kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji. 
 
3.2.1. Kvantitatīvie rādītāji 

 
* - Varianti: A – rezultāts sasniedzams ar pašreizējo muzeja finansējumu 
                   B – rezultāts sasniedzams pieaugot pašvaldības un papildus saņemtajam finansējumam 
 

N.p.k. Krājuma darbs  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pārskata periodā inventarizēto krājuma 
vienību skaits 

A 350 350 350 350 350 

B 500 500 500 500 500 

 Konservēto un restaurēto priekšmetu 
skaits 

A 20 20 20 20 20 

B 50 50 50 50 50 

2. Izmantoto krājuma vienību skaits A 1000 1000 1000 1000 3000 

B 3000 3000 3000 3000 3000 

3. Kopkatalogā ievadīto vienību skaits A 1000 1000 1000 1000 1000 

B 1500 1500 1500 1500 1500 

4. No krājuma deponēto vienību skaits A 80 80 80 80 80 

B 110 110 110 110 110 

 Pētniecības darbs  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Priekšmetu skaits, kuriem veikta 
zinātniskā inventarizācija 

A 40 40 40 40 40 

B 80 80 80 80 80 

2. Publicēto monogrāfiju/katalogu skaits A 0 0 0 0 0 

B 1 1 1 1 1 

 Ekspozīciju darbs  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pastāvīgo ekspozīciju skaits A 4 4 4 4 5 

B 4 4 4 4 5 

2. Izstāžu skaits muzejā A 20 20 20 20 20 

B 20 20 20 20 20 

3. Izstāžu skaits ārpus muzeja A 8 8 8 8 8 

B 10 10 10 10 10 

 Darbs ar apmeklētājiem  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Apmeklētāju skaits A 80500 80500 80500 80500 80500 

B 82000 83000 84000 85500 90000 

2. Novadīto ekskursiju skaits A 90 90 100 100 100 

B 100 100 120 120 120 

3. Muzejpedagoģisko programmu skaits A 150 150 150 150 150 

B 200 200 200 200 200 

4. Ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem 
(stundas gadā) 

A 1880 1880 1880 1880 1880 

B 1800 1800 1800 1800 1800 

5. Muzejs pieejams ārpus regulārā darba 
laika (stundas gadā) 

A 350 350 350 350 350 

B 350 350 350 350 350 

6. Aptaujāto apmeklētāju skaits A 0 200 0 200 00 

B 0 300 0 300 00 

1. Finansējuma piesaiste  2016 2017 2018 2019 2020 

 Iesniegto projektu skaits 
(t.sk.iesniedzējs pašvaldība) 

A 5 5 6 6 6 

B 6 6 7 7 7 
 

 
 
 
 
 



 

 

3.2.2. Kvalitatīvie rādītāji 
 

Muzeja krājums 
Valmieras muzeja krājums tiek komplektēts atbilstoši muzeja misijai un krājuma politikai. 

Krājums tiek komplektēts tā, lai tas dotu iespēju cilvēkiem ar dažādām interesēm iegūt nepieciešamo 
informāciju par Valmieras pilsētas un tās administratīvās ietekmes teritorijas kultūrvēsturi. Muzeja 
krājums ir dokumentēts atbilstoši MK noteikumiem „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” un 
Valmieras muzeja krājuma noteikumiem un informācija par krājuma priekšmetiem pieejama Nacionālā 
muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē. 
Tiek realizēta plānveidīga krājuma materiālu glabāšanas apstākļu optimizācija.  
  
Pētniecības darbs 

Atbilstoši muzeja misijai tiek veikta muzeja krājuma zinātniskā izpēte. Izmantojot arhīvu, 
bibliotēku, citu muzeju materiālus, privātpersonu kolekcijas un arhīvus, piesaistot nozaru speciālistus, 
tiek nodrošināta Valmieras pilsētas un tās administratīvās teritorijas kultūrvēsturisko procesu 
pētniecība. Pētnieciskā darba rezultātā iegūtā informācija ir pieejama sabiedrībai. Interesentiem ir 
iespēja iepazīties un veikt pētniecisko darbu muzeja speciālās literatūras un grāmatu krātuves 
lasītavā.  
 
Muzeja komunikācija 

Veiksmīgi realizējot pilsētas lielo pasākumu norisi muzejā un vecpilsētas teritorijā tiek radīta 
vietējo iedzīvotāju un pilsētas viesu interese par muzeja darbību kopumā. Muzeja atpazīstamības 
nodrošināšanai tiek izmantota reklāma dažādos plašsaziņas mēdijos. Atraktīvie izglītošanas veidi 
veicina sabiedrības izglītošanas kvalitāti un kvantitāti. Elastīgā cenu politika un atlaižu sistēma 
nodrošina pastāvīgu muzeja apmeklētības pieaugumu. 

3.3. Investīciju plāns finansējuma piesaistei 

Nr.p.k. Jaunā politikas iniciatīva 

Nepieciešams 

papildus gadā 

piešķirtajam 

pamatbudžetam 

(EUR) 

 

1. Cilvēkresursu attīstība 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1. Darba samaksas pieaugums 

muzejā strādājošajiem  

     

1.2. Papildus sociālās garantijas 

muzejā strādājošajiem  

saskaņā ar 

koplīgumu 

saskaņā 

ar 

koplīgu

mu 

saskaņā 

ar 

koplīgu

mu 

saskaņā 

ar 

koplīgu

mu 

saskaņā 

ar 

koplīgu

mu 

1.3. Kvalifikācijas celšanas 

pasākumi 

900 400 300 300 300 

2. Finansējuma nodrošināšana 

pamatpolitikās noteikto 

mērķu sasniegšanai 

2016 2017 2018 2019 2020 

2.1. Krājuma iepirkumi, grāmatu un 

speciālās literatūras iegāde 

2 000 2 500 2 500 2 000 2 000 

2.2. Krājuma restaurācija un 

konservācija 

5 000 2 000 5 000 2 000 2 000 

2.3. Pētnieciskās darbības 

nodrošināšanai 

800 1 200 500 500 500 

2.4. Izstāžu ierīkošanai 3 500 3 500 5 000 2 000 5000 

2.5. Pasākumu nodrošināšanai 5 000 6 000 8000 2 000 2 000 

2.6. Publicitātei 2 000 1 000 3 000 2 000 2 000 

2.7. Grāmatas “Hanzas 

mantojums” sagatavošanai un 

3 000 3 000 20 000 0 0 



 

 

izdošanai 

2.8. Zinātnisko lasījumu un 

konferenču nodrošināšana 

1000 1000 1000 3 500 800 

2.9. Pētnieciskās ekspedīcijas 

organizēšana 

500 300 300 300 300 

2.10.* Pastāvīgās ekspozīcijas un 

digitālo ekspozīciju 

modernizācijai 

5 000 5 000 5 000 5 000 80 000 

3. Darbības spējas uzlabošana 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1. Biroja un datortehnikas 

nomaiņai 

5 000 2 500 1 200 1 000 1 000 

3.2. Komunālo pakalpojumu 

sadārdzināšanās izdevumu 

segšana, papildus 

apsaimniekojamo platību 

pievienošana 

5 000 3 000 2 000 7 000 10 000 

3.3. Darba telpu labiekārtošana 1000 1 000 1 000 1 000 0 

3.4. Vecās aptiekas ēkas 

ekspozīcijas rekonstrukcija un 

apmeklētāju plūsmas izveide 

Latvijas- Igaunijas pārrobežu 

projekta ietvaros (maizes 

krāsns izbūve, kosmētiskie 

remonti un manteļskursteņa 

telpas izveide) 

30 000 0 0 0 0 

3.5. Vecās aptiekas 

noliktavas/atklātās krātuves 

Bruņinieku ielā 4 remonts 

0 0 0 0 25 000 

3.6. Teritorijas labiekārtošana, 

apzaļumošanas   

500 1 000 500 500 500 

3.7.* Muzeja kompleksa ēkas 

“Valtera namiņš” restaurācija 

un kolekciju mājas un sajūtu 

centra izveidošana 

0 0 0 300000 300000 

3.8.* Pilsdrupu estrādes 

atjaunošana 

0 20 000 0 0 0 

3.9.* Valmieras pilsdrupu, pilsētas 

viduslaiku nocietinājumu 

pētniecība( arheoloģiskie 

izrakumi) konservācija un 

kultūrvides integrācija 

daudzveidīgā muzeja un 

tūrisma pakalpojumu 

infrastruktūrā 

25 000 2 500 000 

3.10.* Noliktavas izveide lielformāta 

krājuma priekšmetu 

glabāšanai 

5 000 35 000 

3.11.* Muzeja ēkas “Vecā aptieka” 

energoefektivitātes 

paaugstināšana un jumta 

remonts 

 

300 000 

3.12.* Muzeju Izstāžu nama 

kosmētiskais remonts un 

sistēmu pilnveidošana 

30 000 0 0 0 0 

 
*apzīmētās prioritātes iekļautas Valmieras pilsētas Investīciju plānā 2015.-2020.gadam 

 



 

 

 
 
3.4. Programmas īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi 
 
* - Variants: A – rezultāts sasniedzams ar pašreizējo muzeja finansējumu 
                    B – rezultāts sasniedzams pieaugot pašvaldības finansējumam 
 
Tabula: Programmas īstenošanai nepieciešamo speciālistu skaits 
 

Muzeja speciālisti un 

tehniskie darbinieki 

Variants* 2016 2017 2018 2019 2020 

A 20 20 22 23 23 

B (struktūras 

shēma seko 

grafikā) 

21 22 23 24 24 

 
Īstenojot plānoto investīciju virzienu SAM 5.5.1. ietvaros, 2018. gadā, lai nodrošinātu darbu 
izveidotajā Valmieras pils kultūrvides centrā, būs nepieciešami divi darbinieki - kultūrvides centra 
speciālists un tehniskais darbinieks. Optimālā variantā no 2019. gada darbību uzsāks arī “Kolekciju 
māja un sajūtu centrs” Valteru namiņā, darbības nodrošināšanai nepieciešams eksponātu uzraugs 
atklātajā krātuvē. Labvēlīgas personāla politikas un finansējuma apstākļos (B variants) papildus 
nepieciešams apmeklētāju konsultants Vecās aptiekas ēkā - pastāvīgo ekspozīciju pilnvērtīga darba 
nodrošināšanai. 
Papildus resursi tiek iesaistīti un sadarbība turpināsies, komunikācijā ar augstākās izglītības 
iestādēm, nodrošinot prakses iespējas studentiem vēstures, mediju zinību, vadības, informācijas 
komunikācijas tehnoloģiju un citos mācību virzienos. Vasaras sezonā turpināsim izmantot skolēnu 
nodarbinātības pasākumos iesaistītos skolniekus Valmieras pilsētas pašvaldībā. Dažādās aktivitātēs 
un pasākumos brīvprātīgos un aktivitāšu vadītājus plānots piesaistīt sadarbība ar dažādām iestādēm 

un organizācijām (tradīciju kopa „Griezes”, jauniešu centrs “Vinda”, Vidzemes Augstskola, Valmieras 

integrētā bibliotēka, Beverīnas amatnieku biedrība u.c.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tehniskais 
strādnieks 

 

Apmeklētāju 
konsultants 

 

 

Valmieras pilsētas pašvaldības 
izpilddirektora vietnieks/ Kultūras, sporta 

un tūrisma pārvaldes vadītājs 

 

Valmieras muzeja direktors 

 

Vadošo speciālistu 
padome 

 

Krājuma komisija 

Izstāžu un pasākumu 
nodaļas vadītājs, direktora 

vietnieks saimnieciskā 
darbā 

 

Krājuma 
nodaļas 
vadītājs 

 

Vēstures 
nodaļas 
vadītājs 

 
Lietvedības 
sekretārs 

Galvenais 
krājuma 
glabātājs 

 
Vēsturnieks 

 
Pētnieks 

 

Vadošais 
pētnieks 

 

Krājuma 
glabātājs 

 
Muzejpedagogs 

 

Mākslinieks 
noformētājs 

 

Apmeklētāju 
konsultants 

 

Apmeklētāju 
konsultants 

 

 

Tehniskais 
speciālists 

 

Tehniskais 
speciālists 

 

Eksponātu 
uzraugs 

 

Valmieras muzejs 

 

Izstāžu 
organizators 

Saimnieciskās 
darbības 

koordinācijas 
speciālists 

Valmieras pils 
kultūrvides 

centra 
speciālists 

 

Eksponātu 
uzraugs 

atklātajā krātuvē 

 

Tehniskais 
speciālists 



 

 

 
 

 
4. PĀRRAUDZĪBA UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA 

 
Par darbības stratēģijas izpildi muzejā atbild muzeja direktore, kura atskaitās Valmieras 

pilsētas pašvaldībai un ir tiešā pakļautībā pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam/Kultūras, 
sporta un tūrisma pārvaldes vadītājam. Par iepriekšējās nedēļas darba rezultātiem,  un nākošās 
nedēļas konkrētajiem darba uzdevumiem muzeja direktore atskaitās katru nedēļu iknedēļas 
pašvaldības nodaļu, iestāžu un struktūrvienību vadītāju darba sanāksmēs. Reizi divās nedēļās, vai 
pēc nepieciešamības notiek kultūras vadības grupas darba sanāksmes, kurās piedalās kultūras un 
citu iesaistīto institūciju vadītāji. 

Valmieras muzeja stratēģiskās attīstības plāns ir saskaņots ar Valmieras pilsētas sociāli 
ekonomiskās attīstības plānu, pilsētas attīstības plāna aktualizācijas gadījumā, tiek aktualizēts arī 
muzeja attīstības plāns, to saskaņojot ar pašvaldības iestādi “Attīstības pārvalde” un Valmieras 
pilsētas pašvaldības domi. 

Muzejā darba stratēģisko mērķu īstenošana un sasniegtie rezultāti tiek izvērtēti darba 
sanāksmēs katru nedēļu un individuālās pārrunās, kā arī Vadošo speciālistu padomes sanāksmēs 
reizi ceturksnī, vai pēc vajadzības. Veicamie uzdevumi un aktivitātes tiek konkretizētas gada plānos, 
ko sagatavo nodaļu vadītāji. Darbinieki sagatavo darba izpildes plānošanas un novērtēšanas anketu 
(katru gadu oktobra mēnesī), ko saskaņo ar iestādes vadītāju un kurā ir izvirzīti individuālie darba 
izpildes un attīstības mērķi nākošam laika posmam. Darba plānos nākošam gadam, darbinieki iekļauj 
prioritāros uzdevumus, ko saskaņo ar nodaļas vadītāju un muzeja direktoru. 
Nodaļu vadītāji direktoram iesniedz gada pārskatus par nodaļas darbu. Statistiskie, rezultatīvie rādītāji 
un cita informācija tiek apkopota publiskajā pārskatā www.kultūrkarte.lv. Muzeja gada statistika tiek 
iesniegta arī Valmieras pilsētas pašvaldībai. 
 
 
Valmieras muzeja direktore                  Iveta Blūma 
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Valmieras muzeja direktore 
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