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Kas ir muzejs?
• Pašreizējā ICOM muzeju definīcija: Pastāvīga, publiski pieejama 

bezpeļņas institūcija, kas kalpo sabiedrībai un tās attīstībai, un kas 
iegūst, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālās liecības par 
cilvēku un viņa vidi pētnieciskos, izglītojošos un izklaides nolūkos.

• Henrijs Makgī (Henry McGhie): «Muzejiem ir liels potenciāls, lai 
sekmīgi komunicētu ar sabiedrību, izglītotu to, nodrošinātu 
vienlīdzīgu komunikāciju ar vietējām kopienām, veicinātu kopienu 
vēstures pētīšanu, ietekmētu ar savu balsi arī sociālekonomiskos, 
demokrātiskos procesus ne tikai savā lokālajā reģionā, bet arī valsts 
līmenī.»



Ko dara muzejs?

• Krāj, kolekcionē un glabā muzeja krājumu.
• Veic pētniecisko darbu.
• Izglīto un komunicē ar sabiedrību.



Izglītojošais darbs
Viena no  muzeja pamatfunkcijām, kas 
darbojas ciešā mijiedarbībā ar krājuma 
komplektēšanu un veidošanu un 
pētniecību un ir šo funkciju rezultāts.
Muzeja pētnieciskā darba rezultāti:
• ekspozīcijas un izstādes;
• publikācijas, rakstu krājumi, izdevumi;
• tematiski, izglītojoši pasākumi;
• komunikācija klātienē un virtuālā telpā;
• izglītojošās programmas.



Aktuālais sabiedrībā un izglītojošo 
programmu iespējas

• Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja pieredze

• Izglītojošo programmu 
daudzveidība Madonas 
muzejā:

• Latvijas vēsture, brīvība un 
neatkarība,

• senās amatu prasmes,
• mākslas iepazīšana,
• apkārtējās vides plānošana,
• kultūras mantojuma vērtības un 

interpretācija.



• Latvijas skolas somas sadaļa “skolas soma: 
https://muzeji.lv/lv/skolas-soma

• Tiešsaistes rokasgrāmata “Muzeji un 
ilgtspējīga attīstība”: 
https://muzeji.lv/lv/notikumi/aicinam-
lejupieladet-izdevumu-muzeji-un-ilgtspejiga-
attistiba

• ANO 17 IAM datu bāze ar Latvijas muzeju 
un citu atmiņas institūciju labās prakses 
piemēriem: https://muzeji.lv/lv/ilgtspeja-
muzejos/iam-latvijas-muzejos

Kā izvērtēt muzeju izglītojošo programmu 
piedāvājuma daudzveidību?

https://muzeji.lv/lv/skolas-soma
https://muzeji.lv/lv/notikumi/aicinam-lejupieladet-izdevumu-muzeji-un-ilgtspejiga-attistiba
https://muzeji.lv/lv/ilgtspeja-muzejos/iam-latvijas-muzejos


Izglītojošo programmu daudzveidība, lai 
runātu par aktuālo sabiedrībā



Latvijas vēsture, neatkarīga valsts un 
brīvība



Latvijas kultūras mantojuma interpretācija 
un kultūras nozīme

.



Jaunu prasmju apgūšana



Māksla izglītojošās nodarbībās

• Mākslas 
novērtēšana

• Mākslas lasīšana
• Izpratne
• Labbūtība
• Cilvēku mentālā 

veselība



Sabiedrības veselība un medicīnas nozīme



Vides ilgtspēja

• Klimats;
• Resursu 

izmantošana;
• Apkārtējā daba;
• Vides plānošana
• Zinātnes un 

vides 
mijiedarbība



Neērtās tēmas sabiedrībā



Karš un tā radītās sekas



Secinājumi:
Izglītojošo programmu piedāvājums Latvijas muzejos:
• Rosina diskusijas un jaunu, ilgtspējīgu vērtību un uzvedības normu veidošanos 

sabiedrībā, piemēram, klimata pārmaiņu novēršana vai ilgtspējīga patēriņa paradumu 
ieviešana. 

• Atbalsta un nodrošina izglītības iespējas, kas saistītas arī ar IAM. 
• Var rūpēties par līdzdalības iespējām un muzeja pieejamību ikvienam sabiedrības 

loceklim neatkarīgi no izcelsmes, piederības vai spējām. 
• Veido jaunas attiecības un sadarbības starp dažādiem sabiedrības slāņiem, kopienām un 

to pārstāvjiem,
• Veicina savstarpēju saprašanos un pieņemšanu dažādu kultūru starpā, 
• Veicina sociālo iekļaušanu un piederības sajūtu. 
• Var iesaistīt dažādu kopienu pārstāvjus arī muzeja lēmumu pieņemšanā un projektu 

īstenošanā, izmantojot tieši izglītojošās programmas.
• Māca būt kritiskiem, sociāli aktīviem un izmantot vēstures zināšanas šīs dienas 

jautājumu risināšanā.



Paldies par uzmanību!
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