Ministru kabineta rīkojums Nr. 369
Rīgā 2009.gada 2.jūnijā (prot. Nr.33 75.§)
Par valsts aģentūras “Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas
kolekciju krātuve” un valsts aģentūras “Memoriālo muzeju apvienība” izveidi un
valsts aģentūras “Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs”, valsts aģentūras “Ojāra
Vācieša memoriālais muzejs” un valsts aģentūras “Andreja Upīša memoriālais
muzejs” reorganizāciju
1. Saskaņā ar Muzeju likuma 8.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 8.panta
pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu ar 2009.gada
1.oktobri izveidot valsts aģentūru “Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un
mūzikas kolekciju krātuve”.
(Grozīts ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570)
2. Valsts aģentūra “Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas
kolekciju krātuve” ir kultūras ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde,
kuras mērķis ir apzināt, vākt, pētīt un popularizēt kultūras vērtības par Latvijas
rakstniecības un mūzikas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām un nodrošināt
rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizētā krājuma pārvaldību.
(Grozīts ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570)
3. Saskaņā ar Muzeju likuma 8.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 8.panta
pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu ar 2009.gada
1.oktobri izveidot valsts aģentūru “Memoriālo muzeju apvienība”.
(Grozīts ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570)
4. Valsts aģentūra “Memoriālo muzeju apvienība” ir kultūras ministra pārraudzībā
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu
personību – Raiņa un Aspazijas, Jāņa Akuratera, Krišjāņa Barona, Jaņa Rozentāla,
Rūdolfa Blaumaņa, Andreja Upīša un Ojāra Vācieša – dzīves un radošās darbības
mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē.
5. Saskaņā ar Muzeju likuma 8.panta pirmo daļu, Publisko aģentūru likuma 8.panta
pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu ar 2009.gada
1.jūniju uzsākt šādu kultūras ministra pārraudzībā esošo tiešās valsts pārvaldes iestāžu
reorganizāciju:
5.1. valsts aģentūras “Rakstniecības teātra un mūzikas muzejs” reorganizāciju un
nodot tās struktūrvienības:
5.1.1. šādām tiešās pārvaldes iestādēm:
5.1.1.1. valsts aģentūrai “Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas
kolekciju krātuve” – Rakstniecības nodaļu, Krājuma nodaļu, Mūzikas nodaļu un
Restaurācijas nodaļu;

5.1.1.2. (svītrots ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570);
5.1.1.3. valsts aģentūrai “Memoriālo muzeju apvienība” – filiāles “Raiņa un Aspazijas
māja”, “Raiņa un Aspazijas vasarnīca”, “Raiņa muzejs “Tadenava””, “Raiņa muzejs
“Jasmuiža””, “Jāņa Akuratera muzejs”, “Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa
muzejs”, “Krišjāņa Barona muzejs”;
5.1.2. šādām atvasinātām publiskām personām:
5.1.2.1. Latvijas Kultūras akadēmijai – struktūrvienību “E.Smiļģa teātra muzejs”;
5.1.2.2. Vecpiebalgas pagasta pašvaldībai – “E.Dārziņa un J.Sudrabkalna muzejs
“Jāņaskola””;
5.2. valsts aģentūras “Ojāra Vācieša memoriālais muzejs” reorganizāciju un nodot tās
struktūrvienības un funkcijas valsts aģentūrai “Memoriālo muzeju apvienība”;
5.3. valsts aģentūras “Andreja Upīša memoriālais muzejs” reorganizāciju un nodot tās
struktūrvienības un funkcijas valsts aģentūrai “Memoriālo muzeju apvienība”.
(Grozīts ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570)
6. Noteikt, ka valsts aģentūras “Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs” funkciju,
saistību un tiesību pārņēmēji ir:
6.1. valsts aģentūra “Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas
kolekciju krātuve” šādās jomās:
6.1.1. rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju centralizētā krājuma (turpmāk –
krājums) saglabāšana un izmantošana;
6.1.2. ar rakstniecību saistīto muzejisko priekšmetu komplektēšana un muzeja
priekšmetu apstrāde, kā arī digitalizācija informācijas iekļaušanai Nacionālā muzeju
krājuma kopkatalogā;
6.1.3. krājumā iekļauto ar rakstniecību saistīto muzeja priekšmetu zinātniskā
pētniecība un to pieejamības nodrošināšana;
6.1.4. sabiedrības izglītošana un krājumā iekļauto ar rakstniecību saistīto muzeja
priekšmetu popularizēšana;
6.2. (svītrots ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570);
6.3. valsts aģentūra “Memoriālo muzeju apvienība” šādās jomās:
6.3.1. ar valsts aģentūras “Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs” struktūrvienībām
“Raiņa un Aspazijas māja”, “Raiņa un Aspazijas vasarnīca”, “Raiņa muzejs
“Jasmuiža””, “Raiņa muzejs “Tadenava””, “Jāņa Akuratera muzejs”, “Krišjāņa
Barona muzejs” un “Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs” saistīto muzejisko

priekšmetu komplektēšana un muzeja priekšmetu apstrāde, kā arī digitalizācija
informācijas iekļaušanai Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā;
6.3.2. ar šā rīkojuma 6.3.1.apakšpunktā minēto personību dzīvi un daiļradi saistīto
krājumā iekļauto muzeja priekšmetu zinātniskā pētniecība un to pieejamības
nodrošināšana;
6.3.3. sabiedrības izglītošana un ar muzeja darbību saistīto muzeja priekšmetu
popularizēšana.
7. Kultūras ministrijai saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma
42.panta trešo daļu līdz 2009.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā tiesību
aktu projektus, kas saistīti ar kustamās mantas nodošanu šā rīkojuma 5.1.2.apakšpunktā minētajām atvasinātajām publiskajām personām.
(Grozīts ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570)
8. Kultūras ministram izveidot reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai
līdz 2009.gada 1.oktobrim:
8.1. veikt valsts aģentūras “Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs”, valsts aģentūras
“Ojāra Vācieša memoriālais muzejs” un valsts aģentūras “Andreja Upīša memoriālais
muzejs” materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, sastādīt slēguma bilanci,
noteikt mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas
un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu šajā rīkojumā minētajām iestādēm un
atvasinātajām publiskajām personām;
8.2. noteikt valsts aģentūras “Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs” saistību,
tiesību un mantas sadalījumu atbilstoši šā rīkojuma 6.punktam.
(Grozīts ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570)
9. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no valsts aģentūrai “Rakstniecības,
teātra un mūzikas muzejs”, valsts aģentūrai “Ojāra Vācieša memoriālais muzejs” un
valsts aģentūrai “Andreja Upīša memoriālais muzejs” likumā “Par valsts budžetu
2009.gadam” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
10. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2009.gada 1.septembrim
iesniegt Ministru kabinetā ar reorganizāciju saistītos tiesību aktu projektus.
(Grozīts ar MK 24.08.2009. rīkojumu Nr.570)
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