Kultūras programma “Nacionālā muzeju krājuma papildināšana un pieejamības veicināšana”

2009. gada konkursa 2.kārtā a t b a l s t ī t o
muzeju pieejamības veicināšanas
projektu saraksts
Nr.p.k.

Muzejs vai muzeja atbalsta organizācija

1.
2.

Salacgrīvas muzejs
A. Upīša memoriālais muzejs

3.

Liepājas muzejs

4.

Latvijas Dabas muzejs

5.

Aizputes muzejs

6.

Latvijas Muzeju biedrība – Latvijas
Nacionālajam vēstures muzejam

7.
8.
9.
10.
11.

Skrindu dzimtas muzejs
Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle – Jūrmalas
brīvdabas muzejs
Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja
biedrība „Drava” – E. Smiļģa Teātra
muzejam
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs
Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes
vēstures un tūrisma centrs”

12.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

13.

Latvijas Naivās mākslas muzejs

14.

Turaidas muzejrezervāts

15.

Turaidas muzejrezervāts

16.

Biedrība Medicīnas muzeja atbalsta fonds –
P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam

17.

Tukuma muzejs

18.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
Latvijas Muzeju biedrība - Rīgas vēstures
un kuģniecības muzeja filiālei Latvijas
Fotogrāfijas muzejam

19.

Aktualitāte: 23.10.2009.

Projekta nosaukums
Muzeja buklets angļu valodā
Andreja Upīša memoriālā muzeja mājas lapas izveide
M.P. Berči mantojuma Liepājas arhitektūrā pieejamības nodrošināšana
Latvijas sabiedrībai
Lāča izbāžņa formas, acu, ausu un zobu iegāde – lāča izbāžņa izgatavošanai,
lai papildinātu un pilnveidotu Latvijas dabas muzeja ekspozīciju „Latvijas
zīdītāji”.
Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un tematisko izstāžu vēstījuma pieejamība
svešvalodās runājošajiem apmeklētājiem
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas multimediju prezentācijas
„Viduslaiku pilsēta - Rīga” satura pieejamības nodrošinājums angļu, vācu,
krievu un franču valodās
Ekspozīcijas „Atvērts logs – gaismas ceļš” izveide.

Atbalsts (Ls)
233,00
968,00
760,00
374,00
552,00
796,00
900,00

Ekspozīcijas izveidošana Zivju kūrē

600,00

Eduarda Smiļģa Teātra muzeja mājas lapas izveide

740,00

Tērpu iegāde muzejpedagoģiskajai programmai „Kad mana vecmāmiņa un
vectētiņš bija...”

500,00
1500,00

Muzejpedagoģiskā programma „Izcīni Latviju!”
Krājuma pieejamības palielināšana un izmantošanas efektivitātes
paaugstināšana – vitrīnas iegāde miniatūrtekstiliju kolekcijai.
Latvijas Naivās mākslas muzeja krājuma un ekspozīcijas pieejamības
nodrošināšana – ekspedīcija pa Latviju, naivistu glezniecības mantojuma
apzināšana.
Starptautiskas zinātniskas konferences „Pa somugru pēdām Baltijas jūras
krastā” materiālu izdošana
Turaidas baznīcas ekspozīciju sagatavošana – lustru iegāde un informācijas
tulkošana
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Kosmiskās bioloģijas un medicīnas
vēsturiskās ekspozīcijas atjaunošana un papildināšana
Kultūrvēsturiski analītiska izstāde „Desmit liecinieki” (Latvijas piļu interjers 19.
gs. un 20. gs. sākumā)
Bukleta „Lielvārde no senatnes līdz mūsdienām” izdošana

574,00
500,00
1000,00
305,00
1700,00
1600,00
700,00
917,00

Muzeja informācijas stends
Lapa 1 no2

Kultūras programma “Nacionālā muzeju krājuma papildināšana un pieejamības veicināšana”

Nr.p.k.

Muzejs vai muzeja atbalsta organizācija

20.

Jaunlaicenes muižas muzejs

21.
22.

Latvijas Muzeju biedrība
Latvijas Arhitektūras muzeja fonds

23.

Daugavas muzejs

24.

Ludzas novadpētniecības muzejs

25.

Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja
biedrība „Drava” - Akuratera mājai

26.

1991. gada barikāžu muzejs

27.

Rīgas Porcelāna muzejs

Aktualitāte: 23.10.2009.

Projekta nosaukums

Atbalsts (Ls)

Jaunlaicenes muižas muzeja pamatekspozīcijas vizuālās un informatīvās
kvalitātes uzlabošanas I posms
„STARO RĪGA” Muzeju nakts
Latvijas Arhitektūras muzeja mājaslapa
Daugavas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas rekonstrukcija. Noslēdzošais
posms „Daugavas ūdensceļš un hidrobūves” – maketu izgatavošana
Ekspozīcijas „Ludzas novads Krievijas impērijas sastāvā”

498,00
1000,00
1460,00
965,00
1480,00
700,00

„Dzejniecei Laimai Akuraterei - 100”
Muzejpedagoģijas programmas „Spēlēsim barikādes” un „Barikāžu CV” 1991.
barikāžu muzejā
„Plastilīns un porcelāns” – izglītojoša animācijas filma muzeja un tā krājuma
popularizēšanai
KOPĀ:

Lapa 2 no2

440,00
1600,00
23 362,00

