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Mežciema pamatskolas vēstures muzeja reglaments 
 

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu, RD IKSD  

       reglamentējošo dokumentu, Muzeja likumu un  

       Likumu par nacionālo krājumu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Izglītības iestādes muzejs, turpmāk tekstā „MUZEJS”, ir Mežciema 

pamatskolas mācību - audzināšanas darba metodiskais centrs. 

1.2. Muzeja inventārs un finanšu līdzekļi ietilpst izglītības iestādes budžetā. 

1.3. Muzeja krājums ir izglītības iestādes īpašums. 

1.4. Muzeja juridiskā adrese: Hipokrāta iela 31, Rīga, LV-1079. 

 

2. Muzeja mērķi un uzdevumi 

2.1.Muzeja mērķis ir atspoguļot Mežciema pamatskolas vēsturi, izaugsmi un  

       sasniegumus darbā. 

2.2. Muzeja pamatuzdevumi: 

2.2.1. vākt krājumu, faktu materiālu, lietišķos priekšmetus un dokumentus 

par izglītības iestādes vēsturi un pastāvīgi to bagātināt; 

2.2.2. organizēt pētniecisko darbu savas izglītības iestādes vēsturē; 

2.2.3. mērķtiecīgi veikt metodiski izglītojošo darbu un sadarbību ar 

sabiedrību tradīciju saglabāšanā un identitātes uzturēšanā; 

2.2.4. sadarboties ar valsts muzejiem, izglītības darba iestādēm; 

2.2.5. izmantot darbā SMB rekomendācijas. 

 

3. Mežciema pamatskolas muzeja pārvalde un darbības kontrole 

3.1. Muzeja pārvaldi īsteno muzeja pedagogs (vadītājs) pēc vienošanās vai kā 

brīvprātīgais. 

3.2. Muzeja pedagogu pieņem darbā un atbrīvo no darba izglītības iestādes 

direktors. 

3.3. Izglītības iestādes muzeja pedagogs: 
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3.3.1. veic operatīvo vadību muzejā; 

3.3.2. atbild par muzeja materiālajām vērtībām, krājuma palielināšanu 

saglabāšanu, par pamatkrājuma un papildkrājuma uzskaiti; 

3.3 3. atskaitās augstākstāvošajām iestādēm pakļautības kārtībā; 

3.3.4. organizē muzeju darbinieku un brīvprātīgo darbu; 

3.3.5. lemj kopā ar vadību par Muzeja piedalīšanos rajona vai Latvijas 

muzeja  darbu koordinējošās struktūrās. 

 

4. Muzeja darba virzieni: 

4.1 krājuma vākšana un ekspozīciju veidošana; 

4.2 izglītojošā un komunikācijas darba vadīšana; 

4.3 pētnieciskā un projektu darba organizēšana. 

 

5. Muzejā var darboties pēc direktora ieskata uz sabiedriskiem pamatiem, ekspertu  

    vai darba grupas, kuru vada muzeja pedagogs. 

5.1. Muzeja ekspertu darbu vai darba grupas apstiprina izglītības iestādes 

direktors. 

5.2. Muzeja eksperti vai darba grupas iesaka: 

5.2.1. muzeja krājuma komplektēšanas politiku un zinātniskās izpētes 

stratēģiju; 

5.2.2. iesaka publicēšanai muzeja metodiskos un zinātniski pētnieciskos 

darbus. 

      

6. Muzeja reorganizācija, likvidācija. 

6.1. Lēmumu par Muzeja izveidi un likvidāciju pieņem izglītības iestādes 

direktors.  

6.2. Muzeja krājumu pēc likvidācijas nodod kādas izglītības iestādes vai 

pašvaldības muzejam. 

 

Skolas direktore                                                                   S.Tikmere  

 

 

Petrovska 67536888 


