
Muzeja definīcijā iekļaujamo atslēgvārdu/konceptu izvērtējums 

 

I MUZEJS IR… 

 

 

Uz jautājumu aprakstīt juridiskos, birokrātiskos vai politiskos šķēršļus iepriekšējā 

punktā atzīmētā jēdziena/jēdzienu izmantošanā saņemtas 14 atbildes. Vairums 

norāda, ka jēdzieni “telpa”, “vieta”, “organizācija”, “centrs” sašaurina muzeja 

termina nozīmi, ir pārāk vispārīgi, līdz ar to terminu “institūcija” vairums atzīst par 

visietilpīgāko, kas spēj aptvert daudzveidīgos muzejus kopumā. Tiek arī norādīts, 

ka Latvijas Muzeju likumā ir noteikts, ka objekti, kuri īsteno daļu no muzeja 

pamatfunkcijām, nav uzskatāmi par muzejiem. Daži respondenti savukārt 

norādījuši, ka šauri jēdzieni ir “institūcija” un “organizācija”. Jāatzīst, ka atbilžu 

skaits ir pārāk mazs, lai Latvijas Nacionālā komiteja kādu terminu iesniegtu kā 

neizmatojumu. 

Uz jautājumu, vai vēlaties iesniegt papildu terminu, kas definē muzeju kā 

organizāciju saņemtas 7 atbildes. Vairums norādījuši, ka nav nepieciešams papildu 

termins. Viens respondents norāda, ka, iespējams, ar vienu jēdzienu nepietiek un 



pieļauj, ka jēdzienam “vieta” varētu pievienot vēl otru jēdzienu “institūcija” vai 

“organizācija”, bet nekonkretizē. 

 

II MUZEJA RAKSTUROJUMS: KAS KVALIFICĒJAS KĀ MUZEJS? 

Uz jautājumu atzīmēt maksimums 5 vārdus/konceptus, kas, vislabāk raksturo 

muzeju un sarindot tos vērtību skalā no 1 līdz 5 (1-visnozīmīgākais, 5-vismazāk 

nozīmīgs), tika iegūts šāds rezultāts:  

1. atvērts sabiedrībai (7); 

2. bezpeļņas (5); 

3. ilgtspējīgs (5); 

4. profesionāls (3); 

5. pieejams (2). 

Piektajā vietā ar 2 punktiem tika izvirzīti 4 termini (“iekļaujošs” (kopā 7), 

“pieejams” (kopā 9), “sociāli atbildīgs” (kopā 4), “dažāds” (kopā 2)) tāpēc kritērijs 

bija kopējais respondentu skaits, kuriem šis termins ir svarīgs. Rezultātā tika 

izvirzīts termins “pieejams”, jo kopumā 9 respondenti to vērtē kā nozīmīgu. 

 

 
Uz jautājumu aprakstīt juridiskos, birokrātiskos vai politiskos šķēršļus iepriekšējā 

punktā atzīmētā jēdziena/jēdzienu izmantošanā saņemtas 7 atbildes. Jāatzīst, ka 

atbilžu skaits ir pārāk mazs, lai Latvijas Nacionālā komiteja kādu terminu iesniegtu 

kā neizmantojumu.  

Uz jautājumu, vai vēlaties iesniegt papildu terminu, kas raksturo muzeju, saņemtas 

5 atbildes. Vairums norādījuši, ka nav nepieciešams papildu termins. Viens 

respondents iesniedzis priekšlikumu papildināt terminus ar jēdzienu “Objektīvs – 

muzejam ir patiesi jāatspoguļo vēstures fakti”. 

 
 
 



III OBJEKTS/SUBJEKTS: KAS IR MUZEJU OBJEKTI/SUBJEKTI? 

Uz jautājumu atzīmēt maksimums 5 vārdus/konceptus, kas, vislabāk apraksta 

muzeja objektus/subjektus un sarindot tos vērtību skalā no 1 līdz 5 (1-

visnozīmīgākais, 5-vismazāk nozīmīgs), tika iegūts šāds rezultāts:  

1. mantojums (15); 

2. materiāls/nemateriāls (8); 

3. zināšanas (4); 

4. artefakti(4); 

5. atmiņa (5). 

Trešajā vietā ar 4 punktiem tika izvirzīti 2 termini (“zināšanas” (kopā 12), 

“identitāte” (kopā 9)), tāpēc kritērijs bija kopējais respondentu skaits, kuriem šis 

termins ir svarīgs. Tika izvirzīts termins “zināšanas”, jo kopumā 12 respondenti to 

vērtē kā nozīmīgu. Piektajā vietā ar 5 punktiem tika izvirzīti 2 termini (“atmiņa” 

(kopā 12), “liecība/dokumenti” (kopā 10)). Tika izvirzīts termins “atmiņa”, ko 

vērtē kā nozīmīgu 12 respondenti. 

 

 
 

Uz jautājumu aprakstīt juridiskos, birokrātiskos vai politiskos šķēršļus iepriekšējā 

punktā atzīmētā jēdziena/jēdzienu izmantošanā saņemtas 4 atbildes. Jāatzīst, ka 

atbilžu skaits ir pārāk mazs, lai Latvijas Nacionālā komiteja kādu terminu iesniegtu 

kā neizmantojumu. 

Uz jautājumu, vai vēlaties iesniegt papildu terminu, kas, definē muzeja objektus 

saņemtas 4 noraidošas atbildes. 
 

IV DARBĪBA/FUNKCIJAS: KO MUZEJS DARA? 

Uz jautājumu atzīmēt maksimums 6 vārdus/konceptus, kas, vislabāk definē muzeja 

pamatdarbības vai funkcijas un sarindot tos vērtību skalā no 1 līdz 6 (1-

visnozīmīgākais, 6-vismazāk nozīmīgs), tika iegūts šāds rezultāts:  

1. saglabā (8); 

2. pēta (6); 

3. komunicē (3); 

4. izstāda/eksponē (10); 

5. izglīto (3); 

6. dokumentē (3). 



 

Uz jautājumu aprakstīt juridiskos, birokrātiskos vai politiskos šķēršļus iepriekšējā 

punktā atzīmētā jēdziena/jēdzienu izmantošanā saņemtas 7 atbildes. Atbilžu skaits 

ir pārāk mazs, lai Latvijas Nacionālā komiteja kādu terminu iesniegtu kā 

neizmantojumu. 

Uz jautājumu, vai vēlaties iesniegt papildu terminu, kas, definē muzeja darbības 

vai funkcijas saņemtas 4 noraidošas atbildes. 

 

V PIEREDZE: KO CILVĒKI IEGŪST MUZEJĀ? 

Uz jautājumu atzīmēt maksimums 5 vārdus/konceptus, kas, vislabāk apraksta, ko 

cilvēki muzejā iegūst un sarindot tos vērtību skalā no 1 līdz 5 (1-visnozīmīgākais, 

5-vismazāk nozīmīgs), tika iegūts šāds rezultāts:  

1. zināšanas (9); 

2. pieredze (6); 

3. izpratne (5); 

4. emocijas (3); 

5. prieks/izklaide (3); 

Ceturtajā vietā ar 3 punktiem tika izvirzīti 3 termini (“prieks/izklaide” (kopā 10), 

“iedvesma” (kopā 8), “emocijas” (kopā 12)), tāpēc kritērijs bija kopējais respondentu 

skaits, kuriem šis termins ir svarīgs. Tika izvirzīts termins “emocijas”, jo kopumā 12 

respondenti to vērtē kā nozīmīgu.  

 



 

Uz jautājumu aprakstīt juridiskos, birokrātiskos vai politiskos šķēršļus iepriekšējā 

punktā atzīmētā jēdziena/jēdzienu izmantošanā saņemtas 4 atbildes. Jāatzīst, ka 

atbilžu skaits ir pārāk mazs, lai Latvijas Nacionālā komiteja kādu terminu iesniegtu 

kā neizmantojumu. 

Uz jautājumu, vai vēlaties iesniegt papildu terminu, kas apraksta, ko cilvēki iegūst 

muzejā saņemtas 3 noraidošas atbildes. 

 

VI SOCIĀLĀS VĒRTĪBAS: KĀDAS VĒRTĪBAS VEIDO MUZEJU? 

Uz jautājumu atzīmēt maksimums 6 vārdus/konceptus, kas, vislabāk definē muzeja 

sociālās vērtības un sarindot tos vērtību skalā no 1 līdz 6 (1-visnozīmīgākais, 6-

vismazāk nozīmīgs), tika iegūts šāds rezultāts:  

1. kalpo sabiedrībai (7); 

2. pieejamība (5); 

3. vērtības (3); 

4. ilgtspēja (3); 

5. īstums (4); 

6. dažādība (3). 

Ceturtajā vietā ar 3 punktiem tika izvirzīti 2 termini (“ilgtspēja” (kopā 16), “attīstība” 

(kopā 7)), tāpēc kritērijs bija kopējais respondentu skaits, kuriem šis termins ir 

svarīgs. Tika izvirzīts termins “ilgtspēja”, jo kopumā 16 respondenti to vērtē kā 

nozīmīgu. Sestajā vietā ar 3 punktiem izvirzīti 2 termini (“dažādība” (kopā 9), 

“attīstība” (kopā 7)), tiek izvirzīts termins “dažādība” jo kopumā 9 respondenti to 

vērtē kā nozīmīgu. 



 

Uz jautājumu aprakstīt juridiskos, birokrātiskos vai politiskos šķēršļus iepriekšējā 

punktā atzīmētā jēdziena/jēdzienu izmantošanā saņemtas 3 atbildes. Jāatzīst, ka 

atbilžu skaits ir pārāk mazs, lai Latvijas Nacionālā komiteja kādu terminu iesniegtu 

kā neizmantojumu. Viens respondents norāda, ka jēdziens “kalpo sabiedrībai” ir 

novecojis uz aizstājams ar citiem augstākminētajiem jēdzieniem. 

Uz jautājumu, vai vēlaties iesniegt papildu terminu, kas definē muzeja sociālās 

vērtības saņemtas 3 noraidošas atbildes. 
 

VII MĒRĶI: KAM MUZEJS STRĀDĀ, MUZEJA UN 

MĒRĶAUDITORIJAS ATTIECĪBAS 

Uz jautājumu atzīmēt maksimums 4 vārdus/konceptus, kas, vislabāk definē muzeja 

mērķauditoriju, kā arī muzeja un mērķauditorijas attiecības un sarindot tos vērtību 

skalā no 1 līdz 4 (1-visnozīmīgākais, 4-vismazāk nozīmīgs), tika iegūts šāds 

rezultāts:  

1. publisks (14); 

2. sabiedrība (8); 

3. līdzdalība (6); 

4. kopdarbība (4); 

 



 

Uz jautājumu aprakstīt juridiskos, birokrātiskos vai politiskos šķēršļus iepriekšējā 

punktā atzīmētā jēdziena/jēdzienu izmantošanā saņemtas 4 atbildes. Jāatzīst, ka 

atbilžu skaits ir pārāk mazs, lai Latvijas Nacionālā komiteja kādu terminu iesniegtu 

kā neizmantojumu. 

Uz jautājumu, vai vēlaties iesniegt papildu terminu, kas, definē muzeja 

mērķauditoriju saņemtas 4 noraidošas atbildes. 
 

 


