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1.

PAMATINFORMĀCIJA

1.1. Iestādes juridiskais statuss un struktūra
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts (turpmāk tekstā – muzejrezervāts) ir
Kultūras ministrijas pakļautībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojās saskaņā ar Īpaši
aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikumu, kas apstiprināts ar 2012. gada
18. decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.932.
Turaidas muzejrezervāts izveidots 1988. gadā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes, kas savu
darbību uzsācis 1948. gadā, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas
valstiskajiem veidojumiem – Turaidas vēsturisko centru ar kultūras pieminekļu kompleksu.
Muzejrezervātu veido pieminekļi, dabas un kultūrvēsturiskā vide, krājums, kas ir Nacionālā muzeju
krājuma daļa. Turaidas muzejrezervāts ar LR Ministru kabineta 01.03.1994. noteikumiem Nr.61
izsludināts par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli, un noteikta tā teritorija. Ar LR Ministru kabineta
28.10.2014. noteikumiem Nr. 664 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta –
aizsardzības kārtība” ir precizēta teritorijas robeža un noteikta kārtība, kādā tiek nodrošināta
muzejrezervāta saglabāšana, uzskaite, izpēte un izmantošana.
Turaidas muzejrezervāts ir akreditēts uz 10 gadiem līdz 2024. gada 8. maijam (akreditācijas
apliecība Nr. 3AA, 09.05.2014.)

DIREKTORE
Ētikas
komisija

Zinātniskā padome
Ekspertu padome
Krājuma komisija

Direktores vietnieks
zinātniskajā darbā

Pētniecības un
ekspozīciju
nodaļa

Krājuma nodaļa

Ekskursiju vadītāju
atestācijas komisija

Direktores vietnieks
komunikācijas darbā

Izglītojošā darba
un komunikācijas
nodaļa

Apmeklētāju
centrs

Direktores vietnieks
pieminekļu saglabāšanas un
infrastruktūras jautājumos

Informācijas
tehnoloģiju
administrators

Apmeklētāju
apkalpošanas
nodaļa

Pieminekļu
nodaļa

Kultūrvides
nodaļa

Foto dizaina
speciālists
Grāmatvedības un
finanšu nodaļa

Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Muzejrezervāta darbu vada direktors. Direktora tiešā pakļautībā ir Direktora vietnieks zinātniskajā
darbā, Direktora vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos, Direktora vietnieks
3

komunikācijas darbā. Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs, Grāmatvedības un finanšu nodaļas
vadītājs. Muzejrezervāta funkcijas pilda: Krājuma nodaļa, Pētniecības un ekspozīciju nodaļa, Izglītojošā
darba un komunikācijas daļa, Apmeklētāju centrs, Pieminekļu nodaļa, Kultūrvides nodaļa un
Apmeklētāju apkalpošanas nodaļa, Grāmatvedības un finanšu nodaļa un Dokumentu pārvaldības nodaļa.

1.2.Politikas jomas vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga, tās darbības virzieni
Turaidas muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas
attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra
dabas un kultūras mantojumu.
Misijas īstenošanai muzejrezervāts veic šādas funkcijas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uztur, pārvalda un attīsta muzeja krājumu – Nacionālā muzeju krājuma daļu
Veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību
Izglīto sabiedrību, nodrošina tai muzeja vērtību pieejamību
Pēta, atjauno un uztur kultūrvēsturisko vidi
Uztur un attīsta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru
Restaurē, remontē un uztur attiecīgos kultūras pieminekļus
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta nolikuma 3.1.- 3.6. p.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, muzejrezervāta pamatuzdevumi ir:
pētīt Turaidas vēsturiskā centra un novada kultūras un dabas pieminekļus, kultūrvidi, materiālo un
nemateriālo kultūras mantojumu;
2) nodrošināt mērķtiecīgu Nacionālā muzeju krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un
glabāšanu;
3) veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam;
4) izmantojot Nacionālo muzeju krājumu, veidot ekspozīcijas un izstādes muzejrezervāta vēsturiskajās
ēkās, nocietinājumos, būvēs un kultūrvidē;
5) īstenot valsts un starptautiskos projektus un programmas;
6) popularizēt kultūrvēsturiskās vērtības, izmantojot muzeja ekspozīcijas, izstādes un citus ar muzeja
darbību saistītus pasākumus;
7) atjaunot zudušās vēsturiskās ēkas un būves, apsaimniekot vai iznomāt tās atbilstoši muzejrezervāta
darbības mērķiem;
8) restaurēt vēsturisko vidi muzejrezervāta teritorijā, kopt dabas ainavas, veidot brīvdabas
ekspozīcijas;
9) veikt kultūrizglītojošo darbību Turaidas novada un Vidzemes reģiona vēstures, kultūras, mākslas un
tautas tradīciju popularizēšanā, izdot ceļvežus, bukletus, zinātniskus izdevumus un citus
iespieddarbus, organizēt vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, seminārus un citus
pasākumus, piedalīties tajos un nodrošināt attiecīgo pasākumu publicitāti;
10) nodrošināt ekspozīciju un izstāžu pieejamību apmeklētājiem, kā arī gidu pakalpojumus;
11) pētīt sabiedrības pieprasījumu un analizēt muzeja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējumu;
12) izstrādāt un īstenot projektus saskaņā ar muzejrezervāta stratēģiju.
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta nolikuma 4.1.- 4.12. p.
1)

Stratēģiskie mērķi 2014. - 2023. :
1.

2.

3.

Vēsturiskās atmiņas uzturēšanai un sabiedrības uzskatu veidošanai, pētīt un dokumentēt Turaidas
vēsturiskā centra un reģiona dabas un kultūrvidi, pieminekļus, materiālo un nemateriālo kultūras
mantojumu un mērķtiecīgi komplektēt muzejrezervāta krājumu.
Latvijas kultūras mantojuma savdabības un daudzveidības iepazīšanai un Latvijas tēla veidošanai
saglabāt, uzturēt un restaurēt Turaidas vēsturiskā centra ēkas-pieminekļus, dabu un kultūrvidi,
materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.
Reģiona attīstībai un sociālās stabilitātes sekmēšanai pilnveidot muzejrezervāta komunikācijas
formas un efektivitāti, attīstīt kultūras tūrismu un paplašināt mērķauditorijas loku.
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4.

Nodrošināt muzejrezervāta kā kultūras mantojuma institūcijas darbības pilnveidošanu un darbinieku
profesionalitātes paaugstināšanu.

1.3. Pārskata gada galvenās prioritātes un pasākumi to īstenošanai
Saskaņā ar Darbības un attīstības stratēģiju 2014-2023 un pieejamajiem finanšu resursiem
muzejrezervāts 2019. gadā bija izvirzījis šādas prioritātes un uzdevumus:

Darbības prioritātes
1) Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis” atvēršana un pieejamības
nodrošināšana
2) Iestrādes un finansējuma piesaiste jauna multifunkcionāla apmeklētāju centra un ieejas mezgla
izveidei
3) Turaidas muzejrezervāta pastāvīgo ekspozīciju kvalitātes uzlabošana
4) Izstāde “Baltijas ceļam – 30”
5) Pieminekļu - ēku saglabāšana, kultūrvides sakopšana, saimniecības un infrastruktūras uzturēšana
Kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā
 Turaidas vēsturiskā centra 38 ēku-pieminekļu restaurācija, saglabāšana un uzturēšana, 43,63 ha
brīvdabas ekspozīcijas labiekārtošana.
 Arheoloģiskā izpēte Baznīckalnā.
 Muzejrezervāta kultūrvēsturiskās ainavas kvalitātes uzturēšana, 10 vēsturisko dīķu krastu
nostiprināšana, meniķu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana, turpināt vēsturisko dīķu
kaskādes atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu.
 Veikt Turaidas muižas kūts-staļļa ēkas kompleksa atjaunošanas būvprojekta izstrādi un turpināt
risinājumu izstrādi jauna multifunkcionāla apmeklētāju centra un ieejas mezgla izveidei saziņā
ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un Kultūras ministriju.
 Turpināt Turaidas pils kompleksa un muižas ēku uzturēšanas un restaurācijas darbus, veikt
Dampšķūņa jumta seguma maiņu u.c.
 Izdot publikāciju “1624. gada arklu revīzija. Turaidas, Krimuldas, Siguldas pilsnovadi”,
katalogu “Turaidas pils 13.-19. gs. keramika ” un katalogu “Turaidas muzejrezervāts laikā un
telpā”, turpināt kataloga “Bībeles, sprediķu un dziesmu grāmatas Turaidas muzejrezervāta
krājumā ” sagatavošanu un uzsākt kataloga par Turaidas Baznīckalna arheoloģiskajā izpētē
atrastajām senlietām sagatavošanu.
 Sagatavot izdošanai starptautiskās konferences “Reformācijai – 500 – jauno laiku vēsmas
Turaidā un Eiropā” rakstu krājumu un grāmatu “Muiža pilsdrupu paēnā”.
 Turpināt ekspozīcijas “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” iekārtošanas darbu Turaidas
pagasta magazīnā.
 Sagatavot un eksponēt izstādes: “Baltijas ceļam – 30”, “Novadnieks - komponists Alfrēds
Kalniņš” u.c., veikt kvalitātes uzlabošanu ekspozīcijās: „ Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”,
“Zveja un zvejas rīki Turaidas un apkārtnes upēs, ezeros un dīķos” u.c., atvērt jaunu ekspozīciju
“Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis”.
Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar
tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu,
nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīga muzejrezervāta piedāvājuma pieejamību
 Nodrošināt muzeja ekspozīciju un Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma pieejamību
apmeklētājiem katru dienu, veicot izglītojošo un apmeklētāju apkalpošanas darbu, ēku –
pieminekļu saglabāšanas un kultūrvides sakopšanas darbu, un sekmēt pašu ieņēmumu plāna
izpildi.
 Turpināt trīs izglītojošo programmu satura izstrādi ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti:
Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” vajadzībām.
 Noorganizēt 3 konferences – 6. aprīlī - Pavasara konferenci - Informatīvā diena, 10. oktobrī –
konferenci “Par individuālo un tautas brīvību. Dzimtbūšanas atcelšanai Vidzemē – 200” un 7.
novembrī - Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konferenci.
 Kultūras mantojuma popularizēšanai noorganizēt vairāk nekā 40 izglītojošos pasākumus:
diskusija “10. gadsimta stāsts Latvijā. Ceļā uz Latvijas valsti. Dzimtbūšanas atcelšanai
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Vidzemē – 200”, Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti: Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”
atklāšanas svētki, gadskārtu ieražu svētki, t.sk. pasākums “Vasaras saulgrieži”, folkloras svētki
Dainu kalnā “Mēs latvieši. Mēs lībieši”, izstādes “Baltijas ceļam-30”atklāšanas pasākums,
svētki ģimenēm “Šodien Turaidas muiža pieder bērniem”, akcija “Satiec savu meistaru!” u.c.
Sagatavot un izdot jaunu reklāmas bukletu par Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu “Latvijas
skolas soma” projektam, atkārtoti izdot reklāmas bukletu “Turaidas muzejrezervāts” 4 valodās
atbilstoši vajadzībai

2. FINANŠU RESURSI UN MUZEJREZERVĀTA DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Pārskata gadā turpināta Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikumā
(Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 932.) noteikto funkciju un uzdevumu
veikšana, atbilstoši Kultūras ministrijā apstiprinātajai Darbības un attīstības stratēģijai 2014. - 2023.,
kārtējā gada darbības plānam un budžetam (budžeta programma „Kultūras mantojums”).
Muzejrezervāta funkciju izpildei vēsturiskā centra kultūras mantojuma saglabāšanai, kvalitatīva un
daudzveidīga muzejrezervāta piedāvājuma sagatavošanai un pieejamības nodrošināšanai, kā arī Latvijas
valsts simtgadei veltītās jaunās ekspozīcijas iekārtošanai un atvēršanai un citu ar sabiedrības izglītošanu
saistīto pasākumu sagatavošanai apstiprinātie finanšu resursi 2019. gada sākumā bija 1 500 594 euro,
t.sk.:
valsts dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 560 594 euro
pašu ieņēmumu plāns 940 000 euro
Apstiprinātie finanšu resursi 2019. gada sākumā programmā
"Kultūras mantojums"

37%
63%

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

Apstiprinātie finanšu resursi pārskata gadā galvenokārt nodrošināja ēku-pieminekļu un ekspozīciju
apsardzi, ekspozīciju pieejamību un kultūrvides ikdienas kopšanu, kā arī atbilstoša mikroklimata
uzturēšanu ekspozīcijās un krājuma glabātavās.
Finanšu resursu apjomu 2019. gadā papildināja 2018. gada virsplāna ieņēmumi 36 165 euro apmērā
no maksas pakalpojumiem, Kultūras ministrijas budžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums”
muzeju atbalstam – piešķirtie 50 000 euro ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis” stendu vizuālajai noformēšanai, apgaismojuma izveidei, digitālo
programmu un multimediālo risinājumu tehnikas iegādei, papildus finansējuma piešķīrums 38 000 euro
jauna traktora un tā aprīkojuma iegādei.
Atbilstoši veiktajām izmaiņām 2019. gada finansēšanas plānā un pašu ieņēmumu plāna
palielinājumam, apstiprinātais pieejamo finanšu resursu kopējais apjoms budžeta programmā
„Kultūras mantojums” bija 1 617 594 euro apmērā.
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Apstiprinātie finanšu resursi 2019. gadā programmā
"Kultūras mantojums"

39%
61%

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

Atbilstoši muzejrezervāta nolikuma 5.2. punktā noteiktajām tiesībām, ņemta dalība projektu
konkursos, papildināts muzejrezervāta budžets muzejrezervāta funkciju izpildei:
- Siguldas novada pašvaldības projektu konkursā – 14 113,87 euro informatīvā izstādes
“Komponists Alfrēds Kalniņš” sagatavošanai un iekārtošanai, pasākuma “Vasaras saulgriežu
svētki Turaidā” noorganizēšanai.
- Valsts kultūrkapitāla projektu konkursā – 4 421 euro izglītojošo programmu izstrādei un
realizācijai,
kā arī saņemts ziedojums 233 euro apjomā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai.
Muzejrezervāta darba rezultātu sasniegšanu sekmē arī sadarbības partneru piesaistītais finansējums:
- Ar restauratoru un restaurācijas uzņēmumu iegūto finansējumu Valsts kultūrkapitāla projektu
konkursos restaurēti muzejrezervāta krājuma priekšmeti par 12 904,63 euro.
- Ar izdevniecības “Zinātne” iegūto finansējumu 3000 euro apjomā Valsts kultūrkapitāla projektu
konkursā – izdots katalogs “Turaidas pils 10.-19.gs. keramikas trauki”.
Pašu ieņēmumi 2019. gadā veidojās galvenokārt no ieejas biļešu un muzeja speciālistu vadīto
ekskursiju un izglītojošos programmu pakalpojuma sniegšanas.
Pamatojoties uz Ministru kabinetā 2019. gada 23. aprīļa noteikumiem Nr.175 “Grozījumi Ministru
kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr.1029 „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas
muzejrezervāta – publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, no 04.05.2019. tika noteikta atsevišķa ieejas
maksa jaunās ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti - Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis” apmeklējumam un
uz ekspozīcijas pamata izstrādāto trīs izglītojošo programmu nodarbību cenas. Veiktie grozījumi muzeja
maksas pakalpojumu cenrādī, kā arī aktīvā sadarbība ar Latvijas un ārvalstu tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, nodrošinot muzeja pieejamību visu gadu bez brīvdienām, radīja pašu ieņēmumu plāna
izpildi un pārpildi.
Valsts dotācija programmā "Kultūras mantojums" un pašu ieņēmumi
2019. gada beigās
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Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
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Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2019. gadā ir 1 018 325 euro,
t.i. par 49 325 euro vairāk nekā bija plānots (969 000 euro). Pašu ieņēmumu apjoms, salīdzinot ar 2018.
gadu, ir pieaudzis par 6.10 %.
Muzejrezervāta funkciju izpildei kopā 2019. gadā tika izlietoti 1 616 654 euro
precēm un pakalpojumiem - 426 753 euro t.i. 27 %
atlīdzībai 924 212 euro t.i. 57 %
kapitālieguldījumi 265 689 euro t.i. 16 %
Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielinājušies par 6,64 %,
atlīdzības izdevumi ir palielinājušies par 7,73 %, bet kapitālizdevumi ir samazinājušies par 43,08 %,

Izdevumu struktūra 2019. gadā
kapitālie izdevumi, t.sk. muzeja
priekšmetu pirkumi 6436 euro
16%

atlīdzība
57%

komunālie
maksājumi
7%
apsardzes izmaksas
3%
pārējās izmaksas
17%

No visiem izdevumiem 57,17 % sastāda atlīdzības izdevumi, kas tiek segti galvenokārt no pašu
ieņēmumiem. Vidējais atalgojums mēnesī uz vienu slodzi 2019. gadā ir 825,34 euro. Lai gan, salīdzinot
ar 2018. gadu, atalgojums ir pieaudzis par 3, 92 %, tomēr tas vēl joprojām ir mazāks nekā valsts sektorā
noteiktā strādājošo vidējā bruto darba samaksa mēnesī pilnai slodzei pirms nodokļu nomaksas - 1076,00
euro (pēc CSP datiem, https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/socialie-procesi/darbasamaksa/meklet-tema/2635-darba-samaksas-parmainas-2019-gada-4).

2.2. Iestādes darbības rezultāti
Pārskata gadā turpināta Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikumā
(Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 932.) noteikto funkciju un uzdevumu
veikšana, atbilstoši Kultūras ministrijā apstiprinātajai Darbības un attīstības stratēģijai 2014. - 2023.,
kārtējā gada darbības plānam un budžetam (budžeta programma „Kultūras mantojums”), akcentējot
aktivitātes, kas sekmē Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

Galvenās aktivitātes un sasniegtie rezultāti 2019. gadā:
Rezultatīvo rādītāju pārskats par muzejrezervāta 2019. gada darba rezultātiem publicēts Latvijas Digitālajā kultūras kartē:
https://is.kulturaskarte.lv

Veicot zinātniski pētniecisko, krājuma, izglītojošo un komunikācijas darbu, pieminekļu
saglabāšanu, kultūrvides uzturēšanu un apmeklētāju apkalpošanu, sabiedrības interesēs ir saglabāts un
uzturēts materiālais un nemateriālais kultūras mantojums un kultūrvēsturiskā vide, nodrošināts
kvalitatīvs muzeja piedāvājums, krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamība
apmeklētājiem katru dienu visu gadu.
Pētniecības darbs
Vēsturiskās atmiņas uzturēšanai turpināts Turaidas vēsturiskā centra un reģiona dabas un kultūras
mantojuma izpētes un dokumentēšanas darbs, veicot mērķtiecīgu krājuma komplektēšanu un izpētes
informācijas apkopošanu 7 pētniecisko tēmu ietvaros. Izmantojot iegūto informāciju:
8
















iekārtota un atvērta jauna Latvijas valsts 100gadei veltītā ekspozīcija „Ceļā uz Latvijas valsti:
Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” ar vēstījumu par vairāk nekā simts gadu ilgu vēstures posmu no
dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē 1819. gadā līdz Latvijas Republikas Agrārās reformas likuma
pieņemšanai 1920. gadā. Atbilstoši ekspozīcijas tēmai sagatavota un noorganizēta konferencediskusija “19. gadsimta stāsts Latvijā, Vidzemē, Siguldā. Ceļā uz Latvijas valsti”, konference
“Individuālā un tautas brīvība.Dzimtbūšanas atcelšanai Vidzemē -200”, nolasīti 16 referāti,
publicēti 8 informatīvie raksti, 3 izglītojošo programmu scenāriji, sagatavoti 10 videostāsti,
izstrādātas 14 digitālās programmas un citi interaktīvi risinājumi (videoprojekcijas, skaņu efekti
u.c.) kas interaktīvā veidā papildina jauno ekspozīciju;
izdots katalogs “Turaidas pils 10.–19. gadsimta keramikas trauki” un grāmata “Vidzemes
1624./1625. gada arklu revīzija. Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadi”, sagatavoti un
publicēti 6 zinātniski pētnieciskie raksti, turpināta rakstu apkopošana krājumam “Jauno laiku
vēsmas Turaidā. Reformācijas 500 gadi”, uzsākts kataloga “Bībeles, sprediķu un dziesmu grāmatas
Turaidas muzejrezervāta krājumā” sagatavošanas darbs;
turpināta viduslaiku kapsētas arheoloģiskā izpēte Turaidas Baznīckalnā, sagatavoti izpētes
pārskati, publicēti raksti par arheoloģiskās izpētes rezultātiem. Organizēta arheoloģiskajos
izrakumos iegūtā antropoloģiskā materiāla izpēte. Uzsākts darbs kataloga “Arheoloģiskie
atradumi Turaidas Baznīckalna kapsētā” izdošanai;
veikta arheoloģiskā uzraudzība Kubeseles pilskalnā, sagatavots ziņojums par uzraudzības darba
rezultātiem un atrasto senlietu apraksti;
pētnieciskās tēmas “Turaidas pils – viduslaiku kultūras mantojums” ietvaros, sagatavoti un nolasīti
5 referāti, turpināts vēstures avotu izpētes darbs un plāna sagatavošana jaunas ekspozīcijas
“Turaidas mūra pils nocietinājumi” izveidei, sagatavota un eksponēta ceļojošā izstāde “Bronzas
zīmoga spiedņa fragments”;
Turpināts izpētes darbs par Turaidas muižas vēsturiskā centra ēkām-pieminekļiem, sagatavoti un
nolasīti 2 referāti, publicēti informatīvie raksti, izveidota brīvdabas informatīvā ekspozīcija
par Klaušinieku māju, uzsākta publikācijas sagatavošana par Turaidas muižas pārvaldnieka
veco dzīvojamo māju;
ekspozīcija “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” papildināta ar digitālo programmu
“Mantojuma aizsardzība” un informatīvo izstādi “Turaidas vēsturiskā centra kultūras
mantojums muzejrezervāta ekspozīcijās”, izdots Ceļvedis “Ekspozīcija Turaidas
muzejrezervāts laikā un telpā”, sagatavoti un publicēti 10 raksti, nolasīti 15 referāti un
ziņojumi, uzsākts digitālās programmas “Mantojuma elementi” sagatavošanas darbs;
turpināts izpētes darbs tēmas “Nesenās pagātnes mantojums” ietvaros, apzināti un atlasīti krājuma
materiāli, sagatavoti izstāžu plāni un iekārtotas izstādes: “Gaismas ceļš. Baltijas ceļam-30”.
“Komponists Alfrēds Kalniņš” un “Māksliniekam Zigurdam Zuzem -90”, atbilstoši izstāžu
tematikai, sagatavoti un nolasīti 5 referāti, publicēti 6 informatīvie raksti, noorganizēti
atvēršanas pasākumi.

Krājuma darbs

Muzejrezervāta krājumā uz 2019. gada 31. decembri glabājas 89 448 krājuma vienība, t.sk. 68
021 pamatkrājuma vienības.

Atbilstoši krājuma politikai, turpināta priekšmetu komplektēšana un muzeja krājums papildināts ar
1025 vienībām, t.sk. iepirktas 54 vienības par 6435,50 euro, dāvinājumos saņemtas 89 vienības.
Visiem 1025 jaunienākošiem priekšmetiem ir veikta saglabājošā pirmsapstrāde, tie ir signēti un
novietoti glabātavās, vai izvietoti ekspozīcijās

Turpināta krājuma priekšmetu zinātniskā apstrāde. Uzrakstīti zinātniskie apraksti 251 krājuma
priekšmetam, papildināti zinātniskie apraksti 30 priekšmetam, sastādītas 1025 tematiskās kartotēkas
uzskaites kartītes un 207 sistemātiskās kartotēkas kartītes.

Turpināta krājuma priekšmetu finansiālā novērtēšana. Pārskata gadā finansiāli novērtētas un
grāmatvedības uzskaitē uzņemtas 3724 vienības par 10 417,50 euro, pavisam novērtētas 47 096
krājuma vienības par 444 302,60 euro, jeb 52,6 % no kopējā krājuma vienību skaita.

Nodrošināta muzeja krājuma digitalizācija un informācijas datu ievade Nacionālā muzeju krājuma
kopkatalogā (NMKK). Uz 31.12.2019. NMKK ievadīta informācija (teksts un attēli) par 24 235
krājuma priekšmetiem, t.sk. pārskata periodā – 52 priekšmetiem.
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Sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centra speciālistiem tika digitalizēti 1 050 krājuma
priekšmeti ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija 1. kārta” ietvaros. Krājuma
priekšmetu (tekstīliju, trauku un mākslas darbu) attēli tiks iekļauti NMKK.
Turpināta informācijas ievadīšana muzejrezervāta krājuma elektroniskajā katalogā, pavisam
ievadīta informācija par 39 122 krājuma priekšmetiem, t.sk. pārskata periodā – 3274
priekšmetiem.
Muzejrezervāta krājums (89 448 krājuma vienības) glabājas vairākās ēkās-pieminekļos ar kopējo
platību 828 m2. Pārskata periodā tika veikta regulāra temperatūras un mitruma kontrole krājuma
glabātavās un ekspozīcijās, nodrošinot atbilstošu mikroklimatu, kas tiek uzturēts, izmantojot gaisa
sausinātājus, apkuri un vēdināšanu.
Veikta esības pārbaude 2 699 krājuma vienībām.
Restaurēts 71 krājuma priekšmets (grāmatas, skapis, gulta, rakstāmgalds, māla bļodas, šķēpu
uzgaļi u.c.), veikta konservācija 101 arheoloģiskajai senlietai un saglabājošā pirmsapstrāde 366
priekšmetiem no dokumentu, grāmatu un periodikas kolekcijas.
Nodrošinot atbilstošu krājuma saglabāšanu, izgatavotas 532 bezskābes kartona kārbas priekšmetu
uzglabāšanai, uzlabota mākslas kolekcijas gleznu glabāšana - 14 gleznas ierāmētas jaunos rāmjos.
Noorganizētas 13 krājuma komisijas sēdes, izskatīti jautājumi un pieņemti lēmumi par krājuma
priekšmetu izvērtēšanu uzņemšanai krājumā, par krājuma priekšmetu esības pārbaudi, par
priekšmetu restaurāciju, par krājuma iepirkumiem un finansiālo novērtēšanu u.c.
Veicot pētniecības, ekspozīciju un izglītojošo darbu, nodrošināta krājuma aprite – 14 721
vienība gadā, t.sk. ekspozīcijās un izstādēs eksponētas 4393 vienības. Kopējais deponēto
vienību skaits – 195 vienības, t.sk. 144 pamatkrājuma vienības. Krājums tiek izmantots
publikācijās, iespieddarbos, reklāmas izdevumos u.c. Izmantoto krājuma vienību skaits
sastāda 16,5 % no kopējā vienību skaita (89 448 krājuma vienības).

Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūrvides saglabāšana un uzturēšana

Turaidas muzejrezervāta lietošanā ir 43,63 ha liela teritorija ar kultūras pieminekļu kompleksiem:
Dainu kalnu, Turaidas pilskalnu ar viduslaiku mūra pili, Turaidas baznīcu un baznīckalnu, Turaidas
muižas saimniecisko centru. Pieejamo finanšu resursu ietvaros tika nodrošināta teritorijas
uzturēšana un sakopšana atbilstoši gadalaikam. t.sk. visa veida zālienu pļaušana atbilstoši
kultūrvides izmantošanas iespējai (5-15 reizes sezonā, 33,64 ha platībā), zālienu ierīkošana, celiņu
un laukumu tīrīšana u.c., tādējādi radot pievilcīgu vidi apmeklētājiem zināšanu apguvei un brīvā
laika pavadīšanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.05.2019. rīkojumu Nr. 213 un 15.11.2019. noslēgto
Vienošanos ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, uzsākta Turaidas muižas bijušā ķieģeļu cepļa
un tam pieguļošās teritorijas apsaimniekošana 13,03 ha platībā ar mērķi paredzot vēsturiskās
ainavas iespējamo atjaunošanu.

Turpināti astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošanas un teritorijas labiekārtojuma 1. kārtas
realizācijas būvdarbi: atjaunoti trīs vēsturiskie dīķi un ūdens regulatori, ierīkoti ceļi un
pastaigu takas, izgatvoti un izvietoti atpūtas soliņi, izbūvēts zirgu aploks un citi vides
elementi. Būvdarbi 10% apjomā tika finansēti no Eiropas Savienības Interreg
Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekta “Dārza pērles”piešķirtā finansējuma.

Kultūrvēsturiskās ainavas kvalitātes nodrošināšanai veikti muzejrezervāta teritorijā augošo
koku vainagu kopšanas darbi, atjaunoti un papildināti kokaugu stādījumi, vasaras puķu, rožu
stādījumi augu ekspozīcijā, veikti koku vainagu sakopšanas darbi Dainu kalnā, Turaidas pilskalnā,
Baznīckalnā u.c.

Turpināti darbi apmeklētāju ērtību nodrošināšanai, garantējot drošību un apskates objektu
pieejamību, uzturēti kārtībā auto stāvlaukumi, atjaunots krāsojums norādes zīmēm, izgatavoti un
izvietoti teritorijā 10 āra soli, atjaunotas norādes zīmes, atjaunots gājēju tiltiņš Māras takā,
atjaunotas kāpnes Lībiešu takā un atsevišķos taku posmos labots taku segums.
Turaidas vēsturiskā centra ēku-pieminekļu saglabāšana un uzturēšana
Pieejamo finanšu resursu ietvaros ir nodrošināta 38 ēku uzturēšana un izmantošana atbilstoši to
raksturam un muzejrezervāta funkcijām, nodrošināta pieejamība apmeklētājiem un saglabāšana. Telpu
kopējā platība ir 6993 m2, t.sk. muzeja ekspozīcijām tiek izmantoti 2852 m2, jeb 41% no telpu
kopējās platības, krājuma glabātavām – 860 m2 , administrācijas un personāla darba telpas,
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kultūrvides un infrastruktūras uzturēšanas un apmeklētāju apkalpošanas tehniskā atbalsta telpas,
- 3280 m2 , jeb 47% no telpu kopējās platības.
 Pārskata periodā ir izdevies veikt lietošanā esošo ēku-pieminekļu uzturēšanu, nodrošinot apsardzi un
to saglabāšanai atbilstošu mikroklimatu, veikt neatliekamos restaurācijas un remonta darbus pilī un
muižas ēkās. Veikti Turaidas pils iekšvārtu torņa jumta pastiprināšanas un seguma nomaiņas
darbi, veikta Dienvidu priekšpils mūru konservācija, nomainītas ārdurvis Dienvidu korpusa
terasē, atjaunotas arkas un kontrforss aiz pils ZA piebūves, veikti Turaidas baznīcas
vainagbaļķa fragmenta atjaunošanas darbi, baznīcas lieveņa jumta remonts u.c.
 Sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” veikta papildus Klaušinieku mājas
energoefektivitātes ekspertīze, meklēti risinājumi stabilākam ēkas un ekspozīcijas mikroklimata
nodrošinājumam. Klaušinieku mājas 2. stāva jumta plakņu apdare ar stiklu ugunsdrošības
paaugstināšanai u.c.
 Pabeigti pirms projekta izpētes un sagatavošanas darbi, sagatavots projektēšanas uzdevums un
tehniskā specifikācija Kūts-Staļļa-Laidara ēku kompleksa atjaunošanai un pārbūvei, lai tajā
iekārtotu multifunkcionālu Apmeklētāju centru, izsludināts publiskais iepirkums būvprojekta
izstrādei. Iepirkuma procedūra turpinās.
 Organizēta bij.Turaidas muižas Ķieģeļu cepļa ēku kompleksa pamatu atsegšana, izpēte un
uzmērīšana, sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēku pamati reģistrēti Valsts kadastra
datu bāzē.
 Veikta vecās pārvaldnieka dzīvojamās mājas un Dampšķūņa tehniskā apsekošana, saņemti
atzinumi.
 Sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” risināts jautājums par nekustamā īpašuma
“Turaidas kiosks” atsavināšanas iespējām.
 Piedalīšanās Būvniecības nozares profesionālo organizāciju organizētās skatē „Gada labākā
būve Latvijā 2018” un žūrijas komisijas iepazīstināšana ar Klaušinieku māju. Skatē “Gada
labākā
būve
Latvijā
2018”
Turaidas
muzejrezervāta
klaušinieku
mājas
restaurācijas/rekonstrukcijas, teritorijas labiekārtojuma darbi nominācijā “Pārbūve” saņēma
augstāko novērtējumu – 1. vietu.
Ekspozīciju izveide un izstāžu iekārtošana
Muzejrezervāta izglītojošā darba politikas īstenošanas pamatā ir komunikācija ar apmeklētājiem,
sniedzot tiem vēstījumu par Turaidas vēsturiska centra tūkstošgades vēsturi ekspozīcijās un izstādēs,
ekskursijās, izglītojošās programmās, pasākumos, lekcijās u.c. Komunikācijai un apmeklētāju piesaistei
tiek organizētas akcijas un citas aktivitātes kultūras un izglītības projektu ietvaros, seno amatu prasmju
demonstrējumi, izglītojošās programmas dažādām apmeklētāju mērķgrupām, kas izriet no pētniecības,
krājuma, pieminekļu un kultūrvides, ekspozīciju un izglītojošā darba.
 Nodrošināta 49 ekspozīciju pieejamība, t. sk. no 04.05.2019. atvērta jauna ekspozīcija “Ceļā uz
Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”, kas veltīta Latvijas 100gadei. Ekspozīcijas
papildināšanai tika uzstādīta informatīvā ekspozīcija-stends par Klaušinieku māju un tajā esošo
ekspozīciju. Informatīvi un mākslinieciski papildinātas un atjaunotas 11 esošās pastāvīgās
ekspozīcijas.
 Eksponētas 42 izstādes, t.sk. 19 krājuma izstādes un no jauna sagatavotas un atklātas 14
izstādes. Muzeja pasākumu, konferenču un akciju laikā tika eksponētas 28 iepriekš atklātās
tematiskās un ceļojošās izstādes. Pārskata periodā nozīmīgākās izstādes: “Komponists Alfrēds
Kalniņš”, ‘Tautasdziesma. Zigurdam Zuzem-90” un izstāde “Gaismas ceļā. Baltijas ceļam-30”. Par
izstādes “Gaismas ceļā. Baltijas ceļam-30” sagatavošanu saņemts Kultūras ministrijas Pateicības
raksts par nozīmīgu ieguldījumu Baltijas ceļa trīsdesmitgades programmas veidošanā.
Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Siguldas kultūras centru “Devons” iekārtota
izstāde “Gaujas stāsti audeklos”
Izglītojošais darbs
Pārskata gadā tika turpināta muzeja krājuma popularizēšana un kvalitatīva muzeja piedāvājuma
uzturēšana, nodrošinot apmeklētājiem pievilcīgu un draudzīgu muzeja vidi:
 Nodrošināts pārskata un tematisko ekskursiju piedāvājums. Novadītas 589 ekskursijas, t.sk. 524
svešvalodās. Pārskata un tematiskās ekskursijas vadītas latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.
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 Nodrošināts 10 izglītojošo programmu piedāvājums, t.sk. 7 izglītojošās programmas ir
iekļautas Latvijas simtgades projekta ”Latvijas skolas soma” piedāvājumā. 4 izglītojošās
programmas ir pieejamas apmeklētājiem arī krievu un angļu valodā. Pārskata gadā novadītas
334 izglītojošo programmu nodarbības, t.sk. 44 nodarbības kā pieaugušo mūžizglītības
programmas sastāvdaļa. Salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis novadīto nodarbību skaits par 27,14%.
Nodarbību skaita pieaugumu sekmēja sadarbība ar Latvijas skolām projekta “Latvijas skolas
soma” ietvaros. Pavisam nodarbībās ir piedalījušies 8 304 interesenti, t.sk. 7 216 pirmskolas un
skolas vecuma bērni. Vislielāko popularitāti gan skolēnu, gan pieaugušo vidū ir guvusi programma
“Orientēšanās spēle Tūkstošgades stāsts” - novadītas 144 nodarbības un „Ciemos pie Turaidas fogta”
– novadītas 80 nodarbības. Ekspozīcijā “Ceļā uz Latvijas valsti: Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”
atbilstoši tās tematikai novadītas 16 nodarbības divās izglītojošajās programmās: 1.-4. klasei – “Kas
ir klaušinieks” un 10.-12. klasei – “Mana valoda”.
 Noorganizētas konferences: Pavasara konference par aktualitātēm muzejrezervāta piedāvājumā
2019. gadā, starpdisciplinārā konference “Individuālā un tautas brīvība. Dzimtbūšanas atcelšanai
Vidzemē -200”, Turaidas muzejrezervāta 20. gadskārtējā zinātniski praktiskā konference, kuras
ziņojumi ir saistīti ar gada laikā paveikto darbu rezumējumu un Turaidas vēsturiskā centra kultūras
materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
 Atbalstot sadarbības partnerus, tika ņemta dalība:
 starptautiskās konferences “Kultūras ainava: saturs, uztvere, transformācija Baltijas
valstis Eiropas dārzu kultūrā” izbraukuma dienas Turaidas muzejrezervātā
noorganizēšanā sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Werner Reimers fondu;
 organizēts seminārs kopā ar Latvijas Ainavu arhitektu biedrības «Caur mežiem, pa ceļiem
Latvijas biotopos».
Starptautisko konferences un semināra dalībniekiem tika novadītas ekskursijas un sniegta
informācija par kultūras mantojumu atbilstoši dalībnieku interesēm.
 Noorganizēti 69 muzejrezervāta mērķiem un uzdevumiem atbilstoši tematiskie, gadskārtu ieražu,
ekspozīciju un izstāžu atklāšanas, sadarbības u.c. veida pasākumi, t.sk. sabiedrības rosināti un
atbalstīti ārpus muzeja – 9 pasākumi. Nozīmīgākie pasākumi 2019. gadā: 4. maijā – ekspozīcijas
“Ceļā uz Latvijas valsti.Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis” atklāšanas svētki, 21. jūnijā – Vasaras
saulgriežu svētki Turaidā, 7. jūlijā – folkloras vētki “Mēs lībieši.Mēs latvieši”, 4. augustā – svētki
“Turaidas muiža šodien pieder bērniem”, 23.augustā – izstādes “Gaismas ceļš.Baltijas ceļam-30”
atklāšanas pasākums, Apmeklētākie pasākumi bija Vasaras saulgriežu svētki Turaidā un kas
pulcēja kopā vairāk nekā 5000 apmeklētāju, kā arī rudens zelta lapu laika aktivitātes. Veikta
pasākumu fotofiksācija, saglabāti 2958 digitālie attēli.
 Muzejrezervāta speciālisti, izmantojot krājumu, savu pieredzi un zināšanas, nolasīja 45 lekcijas,
sniedza konsultācijas interesentiem par materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma izpēti,
saglabāšanu un pieejamību.
Sadarbība un komunikācija
 Turpināta sadarbība un uzturētas līgumattiecības ar 113 Latvijas un ārvalstu tūrisma firmām, t.sk.
no jauna noslēgti 10 līgumi, galvenokārt ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tūrisma uzņēmumiem,
kuri piesaista tūristus no dažādām pasaules valstīm.

Apmeklētāju skaits 2015-2019
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Apmeklētāju skaits 2019. gadā ir 286 045, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis par 4,66 % jeb 12
732 apmeklētājiem.
Apmeklētāju struktūra 2015-2019
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No kopējā apmeklētāju skaita 178 862 ir individuālie apmeklētāji, t.i. 63 %. Apmeklētāju skaits
grupās ir – 97 298, no tiem, skolēni grupās – 17 547, ārzemnieki grupās – 70 907, pārējie
apmeklētāji grupās – 8 844. Pārskata periodā ir pieaudzis apmeklētāju skaits grupās par 19,5 %.
Pateicoties tūrisma firmu aktivitātei un veiksmīgai sadarbībai ar līgumfirmām, kā arī Turaidas
muzejrezervāta popularizēšanai ārvalstīs, ir pieaudzis ārzemju apmeklētāju skaits grupās, t.i. par
6 760 vairāk nekā 2018. gadā. Projekta “Latvijas skolas soma” īstenošana ir sekmējusi skolēnu
skaita pieaugumu grupās. Muzejrezervātu ir apmeklējuši par 4912 skolēniem vairāk nekā
iepriekšējā gadā.



Muzejrezervāta piedāvājuma reklāmas un apmeklētāju piesaistes nolūkā:
 Veikta muzejrezervāta piedāvājuma aktīva popularizēšana starptautiskajā tūrisma gadatirgū
„Balttour 2019”. Turaidas muzejrezervāta stenda prezentācija tika veltīta jaunajai ekspozīcijai
“Ceļā uz Lavijas valsti.Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis” Stenda apmeklētāji iepazinās ar topošās
ekspozīcijas koncepciju, krājuma priekšmetiem un plānotajiem pasākumiem saistībā ar
ekspozīcijas atvēršanu, kā arī ar muzejrezervāta 2019. gadā plānotajām aktivitātēm un
piedāvājumu.
 Izdoti reklāmas bukleti, informatīvās lapas, ceļveži: buklets-karte “Turaidas muzejrezervāts”
latviešu un angļu valodā, galda spēles “Kļūsti par Turaidas fogtu” noteikumu buklets krievu
valodā, reklāmas lapa “Turaidas muzejrezervāta pasākumi 2019. gadā” latviešu, angļu un krievu
valodā, buklets “Leģenda par Turaidas Rozi” vācu valodā, buklets “Ekspozīcija “Ceļā uz Lavijas
valsti.Klaušinieks.Saimnieks.Pilsonis”, ceļvedis “ekspozīcijā “Turaidas muzejrezervāts laikā un
telpā”. Reklāmas bukleti latviešu valodā un 15 svešvalodās ir pieejami muzejrezervāta
apmeklētāju centrā, kā arī izplatīti starptautiskajos tūrisma gadatirgos, Rīgas un citu
Latvijas lielāko pilsētu tūrisma informācijas centros, izsniegti ārvalstu tūroperatoriem un
žurnālistiem.
 Turpināta līdzdarbība Siguldas reģionālās tūrisma biedrības organizētajā projektā “Tūrisma
klasteris: Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana GNP teritorijā” un Vidzemes tūrisma asociācijas
organizētajos vietējā un starptautiskā mēroga pasākumos, uzņemtas 13 ārvalstu žurnālistu,
blogeru un 38 tūroperatoru grupas no vairāk nekā 20 pasaules valstīm, turpināts aktīvs
darbs muzejrezervāta informācijas uzturēšanai sociālajos tīklos un muzejrezervāta mājaslapā
latviešu, angļu un krievu valodā.



Turpināta sadarbība ar pētniecības un mantojuma institūcijām: Latvijas Zinātņu akadēmiju,
Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Valsts vēstures
arhīvu u.c., kuras ietvaros sekmēta muzejrezervāta pētniecības tēmu izpēte, ekspozīciju izveide,
iespieddarbu, izglītojošo pasākumu un konferenču sagatavošana. Sadarbībā ar LU Latvijas Vēstures
institūta direktoru Gunti Zemīti turpināta arheologa Jāņa Graudoņa arhīva izpēte un sistematizācija.
Uzturēta sadarbība ar vietējām pašvaldībām:
ar Siguldas novada pašvaldību:
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par novada skolēnu nodarbinātību vasarā. Turaidas baznīckalnā arheoloģiskās izpētes izrakumu
veikšanā piedalījās 6 Siguldas novada skolēni. Pašvaldība kompensēja iesaistīto jauniešu darba
samaksu;
 līdzdalība Kultūras pārvaldes rīkotajās sanāksmēs, veicinot sadarbību kultūras mantojuma
popularizēšanā;
 Siguldas novada domes kultūras projektu konkursā saņemtais finansējums nodrošināja
pasākuma “Vasaras saulgriežu svētki Turaidā” norisi un izstādes “Komponists Alfrēds
Kalniņš” sagatavošanu un eksponēšanu.
ar Krimuldas novada pašvaldību:
 risināts jautājums par VAS “Latvijas valsts ceļi” būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P8
Inciems-Sigulda-Ķegums posma km 8,30 – 12,50 pārbūve” īstenošanu un tā ietekmi uz
muzejrezervāta infrastruktūru;
 “Ēnu diena” ietvaros noorganizēta Krimuldas novada domes priekšsēdētāaja tikšanās ar
Turaidas muzejrezervāta vadību par pašvaldības sadarbības un attīstības jautājumiem;
 Krimuldas novada skolēniem, vides nometnes “Ābolu rūķis” dalībniekiem novadītas
praktiskās nodarbības muzejrezervāta kultūrvides sakopšanas darbos un iepazīti ar
muzejrezervāta brīvdabas ekspozīcijā;
 noorganizēta talka Krimuldas vidusskolas jauniešiem un iestādītas 100 priežu stādi
 sadarbībā ar Krimuldas Mūzikas un mākslu skolas un Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslu
skolas audzēkņiem noorganizēta “Plenēra 2019” diena Turaidas muzejrezervātā un darbu
izstādes “Skaistākās Krimuldas novada vietas” iekārtošana Apmeklētāju centrā;
 uzņemti Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra vasaras nometnes “Muzicēsim
kopā!”. Dalībnieki un noorganizēts koncerts muzejrezervāta apmeklētājiem;
 sadarbībā ar tēlnieka A.Gulbja ģimeni, uzstādīta skulptūru “Trīs mūzas” kompozīcija un
noorganizēts to atklāšanas pašakums.
Turpināta sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām un muzejrezervāta atbalstītājiem kā
rezultātā tika sniegti pakalpojumi un noorganizēti pasākumi atbilstoši sabiedrības interesēm:
 Muzejrezervāta teritorijā ar vietējo uzņēmēju (SIA “Baltu rotas”, SIA “Rota-L”, SIA
“Stiegra”, SIA “Frīda”, IK “Smēde”, IK “Stopiņi”, u.c.) atbalstu tiek nodrošināts papildus
piedāvājums apmeklētājiem gan ikdienā, gan pasākumu laikā, sniedzot informāciju un
demonstrējot loku šaušanu, kalēja prasmes, piedāvājot suvenīrus un kafejnīcas
pakalpojumus.
 Sadarbībā ar Latvijas nacionālo kultūras centru, popularizējot nemateriālo kultūras
mantojumu, noorganizēta akcija “Satiec savu meistaru” par seno amata prasmju
saglabāšanu un pārmantošanu. Akcijas laikā apmeklētāji iepazinās ar Turaidas muižas
smēdi, kalēja amatu un darba rīkiem, izmēģināja kalšanas procesu.
 Sadarbībā ar Gaujas nacionālā parka tūrisma biedrību klasterī “Enter Gauja” popularizēts
Turaidas muzejrezervāta piedāvājuma 6 starptautiskās tūrisma izstādēs, līdzdalība zīmola
“Paslēpts dižajā klusumā” (Hidden in Noble Silence) izveidē un popularizēšanā.

Starptautiskā sadarbība
Turpināta sadarbība, informācijas aprite un kontaktu uzturēšana ar vairākām muzeja darbībai
atbilstošām starptautiskām organizācijām, ārvalstu muzejiem, kultūras mantojuma un tūrisma
institūcijām, veidoti kopīgi projekti un organizētas aktivitātes to ietvaros:
Pasākuma/projekta nosaukums

Pasākuma/projekta mērķis

Laiks

1. Dalība starptautiskajā tūrisma
izstādē “Balttour 2019”

Iepazīstināt ar Turaidas
vēsturiskā centra kultūras
mantojumu un Turaidas
muzejrezervāta piedāvājumu,
jaunu tūrisma kontaktu
dibināšana
Informācijas apmaiņa un
kontaktu uzturēšana.

01.03.02.

2. Dalība Baltijas jūras piļu un
muzeju asociācijā

14

visu
gadu

Sadarbības
partneris
LIAA, VTA,
STIC, tūrisma
firmas

Asociācijas
dalībvalstis

3. Dalība starptautiskā konferencē
“Castella Maris Baltici XV

4. ICOM-CC Stikla un Keramikas
darba grupas un Restaurācijas
institūta (Icon) stikla un
keramikas priekšmetu
restauratoru konferencē
“Jaunākie sasniegumi stikla un
keramikas konservācijā
5. Dalība Interreg Europa projektā
Cult RinG
6. Interreg Estonia-Latvia projekts
“Dārza pērles” /“Diversifing
garden tourism offer in Estonia
and Latvia/Garden Pearls”/
7. Dalība INTERREG EUROPE
projekta “CHRISTA – Culture
and Heritage for Responsible,
Innovative and Sustainable
Tourism Actions”
8. Muzejrezervāta
apmeklējums un
informācijas
apmaiņa
9. Ekskursijas angļu, krievu un
vācu valodā

10. Ārvalstu tūroperatoru
uzņemšana

11. Ārvalstu žurnālistu un blogeru
uzņemšana

12. Sadarbība ar Turaidas muižas
pēdējā īpašnieka Aleksandra
Stēla fon Holšteina (Alexandr
Staehl von Holstein, 1863 –
1945) mazmeitu grāfieni Gerta
fon Zolmsa (Gertha Gräfin
von Solms)

Piedalīšanās Ģenerālajā
asamblejā.
Informācijas apmaiņa un
kontaktu uzturēšana. Līdzdalība
15. konferencē Castella Maris
Baltici norisē, nolasīts stenda
referāts un eksponēta
informatīva izstāde par Turaidas
pilī atrasto bronzas zīmoga
spiedņa fragmentu
Kontaktu uzturēšana,
informācijas aprite, dalība,
konferencē ar informāciju stenda
referātam par divu keramikas
TMR krājuma priekšmetu
restaurāciju

visu
gadu

Asociācijas
dalībvalstis

0507.09

Latvijas
keramikas un
stikla restauratori

visu
gadu
visu
gadu

Vidzemes tūrisma
asociācija
Vidzemes tūrisma
asociācija

Līdzdalība projekta aktivitātēs

visu
gadu

Vidzemes tūrisma
asociācija

Sadarbība tūrisma jomā,
uzturētas līgumattiecības ar 113
tūrisma uzņēmumiem

visu
gadu

Latvijas un
ārvalstu tūrisma
aģentūras

Dažādu pasaules valstu tūristu
iepazīstināšana ar Turaidas
vēsturiskā centra kultūras
mantojumu, novadītas 524
ekskursijas svešvalodās
Iepazīstināti ar Turaidas
vēsturisko centru un
popularizēts muzejrezervāta
piedāvājums. Uzņemtas 38
tūroperatoru grupas
Iepazīstināti ar muzejrezervāta
piedāvājumu, lai veidotu sižetus
TV raidījumiem, dokumentālām
filmām, publicētu rakstus
starptautiskos medijos un
internetā. Uzņemtas 13
žurnālistu un blogeru grupas
Kontaktu uzturēšana,
informācijas aprite krājuma
komplektēšanai un ekspozīciju
izveidei

visu
gadu

Latvijas un
ārvalstu tūrisma
aģentūras

visu
gadu

LIAA, VTA,
STIC, tūrisma
firmas

visu
gadu

LIAA, VTA,
STIC, tūrisma
firmas

visu
gadu

Stēlu fon
Holšteinu dzimtas
pārstāvji

Līdzdalība projekta aktivitātēs
Līdzdalība projekta aktivitātēs
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13. Korejas Republikas
Nacionālās asamblejas
priekšsēdētāja Muna Hisanga
uzņemšana
14. ANO Starptautiskās miera
diena

Kontaktu uzturēšana,
informācijas aprite, Latvijas
kultūras mantojuma
popularizēšana
Dalība Zvanu skaņu akcijā,
ieskandinot Turaidas baznīcas
zvanu, paužot atbalstu mieram
un kultūras mantojuma vērtību
saglabāšanai.

01.06.

Latvijas
Republikas ārlietu
ministrija

21.09.

Nacionālā
kultūras
mantojuma
pārvalde

2.3. Muzejrezervāta pakalpojumi
Sniegto pakalpojumu veidi saskaņā ar muzejrezervāta darbības funkcijām un Ministru kabineta
01.10.2013. noteikumiem Nr. 1029 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta
publisko maksas pakalpojumu cenrādis” ar 17.04.2018. Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem:
Maksas pakalpojumi:
 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate no 01.05. - 31.10. un no 01.11. - 01.05.
 Muzeja brīvdabas ekspozīciju apskate
 Tradicionālā kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrējuma apskate
 Pārskata ekskursijas muzeja speciālista pavadībā
 Tematiskās ekskursijas muzeja speciālista pavadībā
 Izglītojošās programmas un lekcijas
 Muzeja krājuma apskate
 Muzeja krājuma materiālu izmantošana
 Muzeja telpu un teritorijas izmantošana
 Citi pakalpojumi
Bezmaksas pakalpojumi:
 Muzeja ekspozīciju, izstāžu un brīvdabas ekspozīciju apskate no 01.05. - 31.10. un no 01.11. 01.05.
Pakalpojums bez maksas pieejams pirmsskolas vecuma bērniem; skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai
skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai skolēni), bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes
centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā, un viņus
pavadošajām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II
grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti, Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību), Baltijas jūras reģiona piļu un
muzeju asociācijas biedriem (uzrādot biedra karti), Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti),
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti), grupas (ne mazāk par 15 apmeklētājiem)
vadītāja (gida), Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā, jaunlaulātajiem un
viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu, muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem
(vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora
iesniegumu), Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu), muzeja
apmeklētājiem muzeja ikgadējā vasaras saulgriežu pasākuma un starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" laikā no plkst. 19.00.,
muzeja tematisko pasākumu nodrošinātājiem, atbalstītājiem (sponsoriem), izglītības, kultūras un tūrisma nozares institūciju
pārstāvjiem un valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem (uzrādot muzeja ielūgumu).

Konsultācijas, informācijas sniegšana interesentiem.
Muzejrezervāta bukleti, informācijas lapiņas, kas tiek izplatītas bez maksas tūrisma firmām,
apmeklētājiem tūrisma gadatirgos u.c.
 Sabiedriskās tualetes un lauku tipa tualetes pakalpojumi.
Muzejrezervāta informācijas bukletu, ceļvežu, atklātņu, u.c. materiāla tirdzniecība Turaidas
muzejrezervāta Apmeklētāju centrā pēc noteiktām cenām.



2.4. Muzejrezervāta pakalpojumu pieejamība un kvalitātes nodrošināšana

Muzejrezervāta ekspozīcijas apmeklētājiem ir pieejamas visu gadu, arī brīvdienās un svētku
dienās, t.i. 2019. gadā - 365 dienas, 3280 stundas saskaņā ar muzeja darba laiku.
Apmeklētājiem brīvajā laikā, t.i., sestdienās, svētdienās un svētku dienās, kā arī darba dienās pēc
plkst.17.00. muzejs bija pieejams 1370 stundas gadā. Laikā no 1. maija līdz 31. oktobrim pēc
plkst.20.00, tika nodrošināta muzeja pieejamība vēl papildus 15 stundas.

No 1. maija līdz 31. oktobrim muzeja ekspozīcijas var apskatīt katru dienu no plkst.10.00 līdz
plkst.18.00. Papildus darba laiks brīvdabas ekspozīciju apskatei no 1. maija līdz 30. septembrim,
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plkst.9.00 līdz plkst.10.00 un no plkst.18.00 līdz plkst.20.00. No 1.aprīļa līdz 30. aprīlim un no 1.
oktobra līdz 31. oktobrim muzejrezervāta teritorija ir atvērta līdz plkst.19.00.
Turaidas muzejrezervāts ir starptautisks kultūrtūrisma objekts, tādēļ informācija kultūrvidē,
ekspozīcijās un iespieddarbos tiek piedāvāta četrās valodās – latviešu, krievu, angļu un vācu.
Apmeklētāju ērtībām: nodrošināti auto stāvlaukuma pakalpojumi, palielināta apmeklējuma laikā vēl
tiek nodrošināti papildus stāvlaukums, kafejnīcas pakalpojumi, trīs kafijas automātu, atspirdzinošo
dzērienu un uzkodu automāta pieejamība, suvenīru piedāvājums, sadarbībā ar SIA „TET”
nodrošināts Wi-Fi pieslēgums Apmeklētāju centrā un Turaidas pilī.

2.5. Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Nodrošināta iespēja iebraukt ar invalīdu transportlīdzekļiem muzejrezervāta teritorijā.

Izmantojot lēzeno ieejas lieveni, var iekļūt Apmeklētāju centrā, kur tiek piedāvāta multimediju
programma par Turaidas vēsturisko centru un ekspozīcijām, kā arī kafijas automāts.

Lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos muzejrezervāta teritorijā, apmeklētājiem senioru vecumā,
atbilstoši vajadzībai, tiek piedāvāts ratiņkrēsls. Pārējiem apmeklētājiem ar invaliditāti ir nodrošināta
vizuālā informācija: norādes zīmes uz apskates objektiem, kasi un tualetēm, informatīvie stendi un
brīvdabas ekspozīcijas.

Tiek sniegta informācija un nodrošināta kartes pieejamība ar iezīmētu maršrutu cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, kurā iezīmēts ceļš, pa kuru var pārvietoties un apskatāmie objekti. Celiņu
segums muzejrezervāta teritorijā atļauj invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem pārvietoties
ratiņos, apskatīt brīvdabas ekspozīcijas un Turaidas vēsturiskā centra ēkas no ārpuses, piedalīties
brīvdabas pasākumos. Ar pavadoņa palīdzību var iekļūt pārvaldnieka jaunajā mājā, piedalīties
konferencēs, pasākumos un apskatīt izstādes, Turaidas pils D korpusā, Turaidas muižas ratnīcā,
Dārznieka mājā, Klaušinieku mājā – apskatīt ekspozīcijas.

Pēc pieprasījuma tiek nodrošināti ekskursiju gida pakalpojumi un piemērota atlaide ieejas maksai
atbilstoši muzeja sniegto pakalpojumu cenrādim.
2.6. Muzejrezervāta darba uzlabošana un sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai, informācija
par veiktajām strukturālajām izmaiņām
Pārskata gadā Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikumā
(Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 932.) noteikto funkciju izpilde veikta saskaņā
ar mērķtiecīgā darba shēmu: pētniecības darbs - krājuma darbs - pieminekļu saglabāšanas un kultūrvides
uzturēšanas darbs - ekspozīciju darbs - izglītojošais darbs, sabiedriskā saskarsme, tūrisms - apmeklētāju
apkalpošana. Izmaiņas muzejrezervāta organizatoriskajā struktūrā pārskata periodā nav veiktas.

Par muzejrezervāta funkciju īstenošanu, Darbības un attīstības 2014-2023 plāna un Vīzijas -2023
izpildi un sasniegtajiem rezultātiem tika noorganizētas 22 sanāksmes. Apkopoti speciālistu darba
pārskatu dati, sagatavota informācija par rezultatīvajiem rādītājiem iesniegšanai Kultūras ministrijā,
statistikas pārskatam IS “Kultūras karte” un gada publiskajam pārskatam.

Darba procesu kvalitatīvai norisei atjaunots iekšējais normatīvais akts par noteikumu
ievērošanu krājuma priekšmetu eksponēšanā, izdoti 36 rīkojumi pamatdarbības jautājumos.

Sagatavoti un ievadīti resursu vadības sistēmā Horizon 257 rīkojumi personāla vadības jomā, 5
komandējuma rīkojumi, 51 darba līgums, 56 autoratlīdzības un uzņēmuma līgumi, veikta personāla
saraksta aktualizēšana, noorganizēti 3 konkursi uz vakantiem pastāvīgajiem amatiem un 3 konkursi
uz vakantajiem sezonas darbinieku amatiem.

Muzejrezervātā darbojas komisijas, kas kontrolē un nodrošina finanšu un materiālo līdzekļu
lietderīgu izmantošanu un materiālo vērtību saglabāšanu: krājuma komisija, iepirkumu komisija un
inventarizācijas komisija. Sagatavots vadības ziņojums un finanšu pārskats par gada budžeta
finansējuma izlietojumu.

Darba aizsardzības sistēmas un drošas darba vides uzturēšanai, organizētas jauno darbinieku
pirmreizējās instruktāžas darba aizsardzības jautājumos un pastāvīgo darbinieku ikgadējās
instruktāžas, veikta darbinieku veselības apdrošināšana.
Muzejrezervāta normatīvās bāze un juridiskais nodrošinājums

Pārskata gadā turpināta Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta nolikumā
(Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 732) noteikto funkciju un uzdevumu
veikšana. Izmaiņas juridiskajā statusā nav notikušas.
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Sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1.
oktobra noteikumos Nr.1029 „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta publisko maksas pakalpojumu cenrādis””, veikti muzeja jauno pakalpojumu izcenojumu aprēķini un
sagatavota tiesību akta anotācija. Ministru kabinetā 23.04.2019. ar noteikumiem Nr.175 apstiprināti
grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 „Īpaši aizsargājamā
kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta - publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.
Grozījumi stājās spēkā 04.05.2019.
Izdoti 5 iekšējie normatīvie akti saistībā ar ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks.
Saimnieks. Pilsonis” atvēršanu, sagatavoti apstiprināšanai 2 iekšējie normatīvie akti, veiktas
izmaiņas Ugunsdrošības instrukcijās u.c.

Muzejrezervāta ēku-pieminekļu, kultūrvides un ekspozīciju uzraudzība un drošības sistēmu
uzturēšana, materiāltehniskās bāzes pilnveidošana
Atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem, ir nodrošināta Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma
saglabāšana, veikta ēku un teritorijas fiziskā un tehniskā apsardze, un ekspozīciju telpās uzturēts
atbilstošs mikroklimats. nodrošinot apsardzi un to saglabāšanai atbilstošu mikroklimatu.

Uzturēta videonovērošanas sistēmu, apsardzes un uguns trauksmes sistēmu darbība, veiktas
regulārās apkopes.

Veikti muzejrezervāta ēku-pieminekļu, kultūrvides un ekspozīciju uzraudzības un drošības sistēmu
pilnveidošanas pasākumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām: organizēta ugunsdzēšamo aparātu
tehniskā pārbaude, iegādāti papildus nepieciešamie aparāti, izgatavotas un izvietotas norādes ūdens
ņemšanas vietām muzejrezervāta teritorijā, veikta apkures ierīču, dūmvadu un dabīgās ventilācijas
kanālu tīrīšana, atjaunota un pilnveidota zibens aizsardzība Staļļa ēkā

Papildināta un modernizēta elektroapgādes sistēma ar ģeneratora pieslēguma vietām Magazīnas
ēkai un Klaušinieku mājai, uzstādīts elektrības kontrolskaitītājs Baznīcai

Jauno ekspozīciju: “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” un “Turaidas
muzejrezervāts laikā un telpā” multimediju darbības nodrošināšanai veikta displeju, multimediālās
aparatūras un videotehnikas iegāde par 32 192 euro.

Noorganizēti 5 publiskie iepirkumi. Veikti pasūtījumi Elektroniskajā iepirkumu sistēmā iepirkti
materiāli un inventārs 10 052 euro apjomā.

Muzejrezervāta darbības un infrastruktūras uzturēšanai noslēgti un izpildīti: 71 saimnieciskais
līgums un 10 sadarbības līgumi.
3. PERSONĀLS
Atbilstoši 2019. gada amatu sarakstam, pamatdarbā bija nodarbināti 79 darbinieki, no tiem 23
darbinieki aktīvā tūrisma sezonā no 01.05-31.10.
No kopējā darbinieku skaita: vadība un struktūrvienību vadītāji – 12, speciālisti – 31, pārējais
personāls – 36. No muzejrezervātā strādājošajiem 25 darbiniekiem ir augstākā izglītība, t. sk. 3 zinātņu
doktori, pārējiem darbiniekiem – vidējā speciālā vai vidējā izglītība. Visvairāk darbinieku ir vecuma
grupā no 31 gada līdz pensijas vecumam un pensijā esošie, t.i. 96 % no kopējā darbinieku skaita. No 79
darbiniekiem – 25 % vīrieši un 75 % – sievietes.
Muzejā nostrādātais laiks
Muzeja darbinieki Muzeja direktors,
(pastāvīgā darbā)
vietnieki
Līdz 5 gadi
0
5-20 gadi
3
vairāk par
1
20 gadiem

Struktūrvienību
vadītāji
0
6
2

Speciālisti
6
16
7

Pārējie
darbinieki
3
11
1

Kopā
9
36
11

Gada laikā darba tiesiskās attiecības nodibinātas arī ar 26 darbiniekiem, t.sk. 23 aktīvā tūrisma
sezonas darbiniekiem un izbeigtas ar 26 darbiniekiem, t.sk. 23 aktīvā tūrisma sezonas darbiniekiem.
Ņemot vērā muzejrezervāta struktūrvienību funkcijas, nodarbināto izteiktās mācību vajadzības
novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā (NEVIS), kur pamato mācību nepieciešamību
efektīvākai darba uzdevumu izpildei, darbiniekiem 2019. gadā tika nodrošinātas apmācības 47
kvalifikācijas celšanas pasākumos, no kuriem lielākā daļa saistīta ar profesionālās kvalifikācijas
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pilnveidošanu. Ņemta dalība Kultūras ministrijas, Valsts administratīvās skolas un citu mācību centru
organizētajos kursos un semināros, Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrības Vasaras skolā, Latvijas
un starptautisko kultūras un mantojuma institūciju organizētajās konferencēs, forumos, kā arī apmeklēti
muzejrezervāta darbībai atbilstoši pieredzes apmaiņas pasākumi un dalība profesionālo biedrību darbā.
Muzejrezervāta speciālistu profesionalitātes pilnveidošanas nolūkā apmeklēta Ermitāža
Sanktpēterburgā (Krievija), Hāpsalas Kuresāres pils muzejs (Hāpsala, Igaunija), Polijas muzeji u.c.
iegūta informācija par ekspozīciju iekārtošanu, jauno tehnoloģiju izmantošanu ekspozīcijās, kultūras
mantojuma saglabāšanu, kultūras tūrisma jautājumiem u.c.
Lai attīstītu un motivētu uz rezultātu orientētus un ieinteresētus darbiniekus, veikta darbinieku
darbības novērtēšana par 2019. gadu, izmantojot informācijas sistēmu “NEVIS”.

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Muzejrezervāts 2019. gadā turpināja daudzveidīgu un regulāru sabiedrības informēšanas darbu par
pētnieciskā, krājuma, ekspozīciju un izstāžu izveides darba rezultātiem, par pieminekļu un kultūrvides
saglabāšanu, veicinot muzejrezervāta atpazīstamību un reklāmu.

Informācija sabiedrībai par muzejrezevāta sniegtajiem pakalpojumiem, pasākumiem un citam
aktivitātēm ir pieejama: Turaidas muzejrezervāta mājaslapā www.turaida-muzejs.lv, Kultūras ministrijas
Latvijas digitālās kultūrkartes datubāzē, portāla Latvija.lv pakalpojumu katalogā, interneta vietnēs
www.1188.lv, www.viss.lv, www.infolapas.lv u.c., muzejrezervāta Apmeklētāju centrā izvietotajā
vizuālajā informācijā, ceļvežos, reklāmas bukletos, radio un TV u.c.

Turaidas muzejrezervāta mājaslapa www.turaida-muzejs.lv nodrošina visa veida informāciju par
muzejrezervātu, tā piedāvājumu un darbojas kā komunikācijas līdzeklis sadarbības partneriem un
apmeklētājiem. Tajā atrodama informācija par muzejrezervāta darbību, piedāvājumu dažādām
mērķauditorijām, ieejas biļešu cenām, darba laiku u.c. Plašāka informācija mājaslapas apmeklētājiem ir
pieejama latviešu, krievu un angļu valodā un pamatinformācija vēl 8 svešvalodās: vācu, franču, itāļu,
igauņu, somu, lietuviešu, spāņu un poļu valodā. Mājaslapa regulāri tiek papildināta ar jaunāko
informāciju par muzejrezervāta darbību, pasākumiem un citām aktivitātēm, kopā mājaslapas sadaļā
"Jaunumi" ievietotas 189 informācijas vienības (raksti) latviešu valodā, kā arī veikta informācijas
aktualizēšana angļu un krievu valodā. Mājaslapā regulāri tiek publicēti muzeja speciālistu sagatavotie
pētnieciskie un informatīvie raksti par kultūrvēstures tēmām saistībā ar muzejrezervāta pētnieciskā darba
virzieniem. Mājaslapā E-grāmatu veidā ir pieejami 9 muzejrezervāta izdevumi, arī mobilajā
versijā, 7 virtuālās izstādes, t.sk. 2 atvērtas 2019. gadā. Foto galerijā ir publicēti 974 pasākumu
fotoattēli, ievietoti 10 videostāsti par ekspozīcijā “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks.
Pilsonis” eksponētajiem krājuma priekšmetiem. Turpināta informācijas publicēšana mājaslapas
sadaļās: “Latvijai 100”, “Klaušinieku māja un ekspozīcija” un “Diena vēsturē’.

Lai veicinātu muzejrezervāta atpazīstamību, turpināts aktīvs darbs sociālajos tīklos: draugiem.lv,
Twitter, Facebook informācijas uzturēšanai latviešu un angļu valodā. Informācija par muzejrezervāta
piedāvājumu un tā pieejamību tiek nosūtīta arī uz citām muzeja darbībai saistošām interneta vietnēm.
Virtuālās komunicēšanas tīklā TWITTER un Facebook.com ievietotas 329 ziņas, arī flickr, vimeo,
instagram ir pieejama informācija un fotoattēli par muzejrezervāta aktualitātēm, pasākumiem,
kultūrvēsturisko vidi un pieminekļiem, tādējādi piedāvājot papildu iespējas interesentiem ērtāk sekot
līdzi svarīgākajiem notikumiem muzejrezervātā. Turaidas muzejrezervāta kontam Facebook.com lapā
seko 3247 sekotāji, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis sekotāju skaits par 15 %. Instagram publicētas
114 ziņas un attēli un iegūti jauni 322 sekotāji, salīdzinot ar 2018. gadu, to skaits palielinājies par 2,5
reizēm.
4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar iestādes darbu
Sabiedrība ir atzinīgi novērtējusi muzejrezervāta darbību kultūras mantojuma saglabāšanā un
kultūras tūrisma piedāvājuma popularizēšanā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Apliecinājums
muzejrezervāta darba kvalitātei ir ekspozīcijas, sakoptā vide un daudzveidīgais piedāvājums, kas
apmeklētājiem liek atgriezties vēlreiz un gūt pozitīvas emocijas un jaunu informāciju. Muzeja vadība un
darbinieki no apmeklētājiem ir saņēmuši gan mutiskas, gan rakstiskas pateicības par muzeja
pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti.
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Par to liecina arī saņemtās atzinības:
Kultūras ministrijas Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Baltijas ceļa trīsdesmitgades
programmas veidošanā.
Latvijas Muzeju biedrības Gada balva “Mērijas Grīnbergas balva-muzejrezervāta direktorei Annai
Jurkānei par ieguldījumu mantojuma un muzeja vērtību saglabāšana un popularizēšanā.
Siguldas novada kultūras balvu nominācijā “Gada balva novadpētniecībā 2018. gadā” par
mērķtiecīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un popularizēšanu.
Siguldas novada izglītības balvu “Gada balva izglītības atbalstam 2019” par izglītojošo programmu
piedāvājumu novada skolēniem iniciatīvas projekta “Skolas soma” ietvaros.
Diploms nominācijā “Gada labākā būve Latvijā” par 1.vietu Turaidas muzejrezervāta Klaušinieku
mājas restaurāciju/rekonstrukciju un teritorijas labiekārtojumu.

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Turpināta sadarbība ar Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrību, kuras mērķis ir sniegt
atbalstu un intelektuālo ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai
saglabātu muzejrezervātu un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko objektu
nākamajām paaudzēm. Ar biedrības atbalstu tika risināti dažādi juridiski jautājumi, saņemta palīdzība
dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā un Jelgavas tiesu
namā un pārstāvētas Turaidas muzejrezervāta intereses nozīmētajās tiesas sēdēs. Veikta informācijas
apmaiņa par sadarbības sekmēšanu kultūras pieminekļu saglabāšanas jautājumos, lai sabiedrības
interesēs nodrošinātu nacionālo vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un, nepieļautu Turaidas
muzejrezervāta ēku - pieminekļu stāvokļa pasliktināšanos un degradāciju. Kopīgi tiek nodrošināta
muzejrezervāta publicitāte, apkopojot vēsturisko notikumu izpētes materiālus un publicējot izdevumā
„Siguldas Avīze”.
Rezultatīva sadarbība vairāku gadu garumā ir izveidojusies ar Turaidas ev. luterisko draudzi
un Turaidas pensionāru kopu „Turaidieši”. Pateicoties draudzes aktīvai darbībai, tiek nodrošināta
ekspozīcijas “Turaidas baznīcas un draudzes vēsture” popularizēšana un pieejamība, kā arī sekmēta
muzejrezervāta misijas īstenošana vispārcilvēcisko vērtību uzturēšanā, Mūžizglītības procesa
sekmēšanai, pārskata periodā tika noorganizētas četras tikšanās ar pensionāru kopas dalībniekiem, kuru
laikā tika sniegta informācija par muzejrezervāta piedāvājumu, popularizētas jaunākās publikācijas, un
lasītas lekcijas.
Muzejrezervāts regulāri sadarbojas arī ar citām Latvijas un ārvalstu nevalstiskām organizācijām, ar
kurām savstarpējās sadarbības rezultātā īsteno abpusēji izdevīgus projektus un citas aktivitātes. Tās ir:
Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Piļu un muižu asociācija, Baltijas Muzeoloģijas biedrībā,
Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācija, Baltijas jūras reģiona piļu pētnieku asociācija,
Latvijas Profesionālo gidu asociācijā, Vidzemes tūrisma asociācija, Gaujas nacionālā parka
tūrisma biedrības klasterī “Enter Gauja” u.c.

5.

NĀKAMĀ GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI

Muzejrezervāts savu darbību 2020. gadā plāno atbilstoši apstiprinātajai darbības un
attīstības stratēģijai 2014. - 2023. gadam un pieejamajiem finanšu resursiem. Muzejrezervāta
funkciju izpildei vēsturiskā centra kultūras mantojuma saglabāšanai, kvalitatīva un daudzveidīga
muzejrezervāta piedāvājuma sagatavošanai un pieejamības nodrošināšanai, kā arī Latvijas valsts
simtgadei veltītās ekspozīcijas un citu ar sabiedrības izglītošanu saistīto pasākumu sagatavošanai
apstiprinātie finanšu resursi 2020. gadam ir 1 664 408 euro, t.sk.:
valsts dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 664 408 euro
pašu ieņēmumu plāns 1 000 000 euro
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Apstiprinātie finanšu resursi 2020. gada sākumā
programmā "Kultūras mantojums"
Dotācija no
vispārējiem
ieņēmumiem

60%

40%

Ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

Apstiprinātie finanšu resursi galvenokārt nodrošinās atbilstoša mikroklimata uzturēšanu ekspozīcijās un
krājuma glabātavās, ēku-pieminekļu un ekspozīciju apsardzi, ekspozīciju pieejamību un kultūrvides
ikdienas kopšanu. Pašu ieņēmumi tiek plānoti 1 000 000 euro apmērā. Pieejamo finanšu resursu apjomu
2020. gadā papildinās 2019. gada finanšu līdzekļu atlikums 107 738 euro apmērā, kas tiks izlietoti
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.932 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa
- Turaidas muzejrezervāta nolikums” noteikto funkciju izpildei atbilstoši 2020. gadā plānotajām
darbībām.

Darbības prioritātes
1) Turaidas muzejrezervāta pastāvīgo ekspozīciju kvalitātes uzlabošana
2) Jaunas ekspozīcijas “Mūra pils nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums” izveide
3) Iestrādes un finansējuma piesaiste jauna multifunkcionāla apmeklētāju centra un ieejas mezgla
izveidei
4) Pieminekļu - ēku saglabāšana, kultūrvides sakopšana, saimniecības un infrastruktūras uzturēšana

Darbības virzieni un nozīmīgākie sasniedzamie rezultāti 2020. gadā:
Kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā

Turaidas vēsturiskā centra 38 ēku-pieminekļu restaurācija, saglabāšana un uzturēšana, 43,63 ha
brīvdabas ekspozīcijas labiekārtošana.

Arheoloģiskā izpēte Baznīckalnā.

Uzturēt muzejrezervāta kultūrvēsturiskās ainavas kvalitāti, pabeigt 8 vēsturisko dīķu krastu
nostiprināšana, meniķu atjaunošana un teritorijas labiekārtošana, turpināt vēsturisko dīķu
kaskādes atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu.

Sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un saziņā ar Kultūras ministriju turpināt
risinājumu izstrādi jauna multifunkcionāla apmeklētāju centra un ieejas mezgla izveidei,
Turaidas muižas kūts-staļļa ēkas kompleksa atjaunošanas būvprojekta izstrādi.

Turpināt Turaidas pils kompleksa un muižas ēku uzturēšanas un restaurācijas darbus.

Izdot grāmatas “Turaidas muižas veco pārvaldnieka māja” un “Muiža pilsdrupu paēnā”

Sagatavot izdošanai starptautiskās konferences “Reformācijai – 500 – jauno laiku vēsmas
Turaidā un Eiropā” rakstu krājumu, Agrārās reformas materiālu apkopojumu, katalogu “Bībeles,
sprediķu un dziesmu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā:”, ekspozīcijas “Turaidas
muzejrezervāts laikā un telpā” ceļvedi angļu valodā, turpināt kataloga par Turaidas Baznīckalna
arheoloģiskajā izpētē atrastajām senlietām sagatavošanu.

Sagatavot manuskriptu katalogam “Turaidas pils 13.-17. gs. sadzīves senlietas”

Iekārtot jaunu ekspozīciju “Mūra pils nocietinājumi: aizsardzība un uzbrukums”, turpināt
ekspozīcijas “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” Turaidas pagasta magazīnā papildināšanu
ar jaunām digitālām programmām, veikt kvalitātes uzlabošanu pārējās ekspozīcijās atbilstoši
pieejamajiem finanšu resursiem.

Izveidot izstādes: “Agrārajai reformai 100”, “Anšlavs Eglītis un Inciems” u.c., t.sk. tematiskos
pasākumus papildinošās izstādes.
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Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar
tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu,
nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīgā muzejrezervāta piedāvājuma pieejamību

Nodrošināt muzeja ekspozīciju un Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma pieejamību
apmeklētājiem katru dienu, veicot izglītojošo un apmeklētāju apkalpošanas darbu, ēku –
pieminekļu saglabāšanas un kultūrvides sakopšanas darbu, sekmēt pašu ieņēmumu plāna izpildi.

Turpināt trīs izglītojošo programmu pilnveidošanu ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti:
Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” vajadzībām un aktivizēt to piedāvājumu projektam “Latvijas
skolas soma” ietvaros.

Noorganizēt 2 konferences – 10. oktobrī – Latvijas agrārās reformas 100. gadadienai veltīta
konference un 12. novembrī - Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konferenci.

Kultūras mantojuma popularizēšanai noorganizēt izglītojošos pasākumus: gadskārtu ieražu
svētki, svētki ģimenēm “Šodien Turaidas muiža pieder bērniem”, Eiropas kultūras mantojuma
dienu aktivitātes, Lībiešu diena skolēniem “Mīts par pasaules radīšanu” u.c.

Sagatavot jaunu reklāmas bukletu par izglītojošo programmu piedāvājumu atbilstošu projektam
“Latvijas skolas soma” atkārtoti izdot reklāmas bukletu “Turaidas muzejrezervāts” 4 valodās
atbilstoši vajadzībai.
Būtiski riski un neskaidri apstākļi, kuri var ietekmēt 2020. gadā plānoto rezultātu sasniegšanu:
1) Sakarā ar Covid-19 izplatību iespējama vietējā un starptautiskā tūrisma būtiska samazināšanās.
2) Juridiskā statusa maiņa. Valsts sekretāru sanāksmē 28.11.2019. izsludināts likumprojekts
“Grozījumi Muzeju likumā”, kas paredz, ka tiks mainīts muzeju juridiskais statuss. Statusa
maiņa var ietekmēt finansējuma pieejamību muzejrezervāta funkciju pilnvērtīgai nodrošināšanai.
Minēto apstākļu dēļ var rasties situācija, ka nevarēs izpildīt pašu ieņēmumu plānu 1 000 000
euro apjomā. Pašu ieņēmuma plāna izpildes prognoze sakarā ar „Covid-19” ir ap 200 000 euro.
Piešķirtā valsts dotācija 2020. gadā (664 408 euro) nenodrošina pat atlīdzības izdevumus. Var
izveidoties kritiska situācija, ka muzejrezervātam nepietiekamā finansējuma dēļ nebūs, ko maksāt par
apsardzi, elektrību, un citiem pakalpojumiem, uzturēt valsts nozīmes 38 ēku-pieminekļu saglabāšanu,
kultūrvēsturiskās teritorijas 43,63 ha uzturēšanu un infrastruktūras nodrošināšanu. Muzejrezervāts
ievēros finanšu taupības režīmu, pārskatot ārpakalpojuma līgumus un citus muzeja izdevumus,
bet to samazināšana nedzēsīs finanšu līdzekļu deficītu muzejrezervāta budžetā, ko nodrošināja
pašu ieņēmumi.

I.Mikanovska-Mikalovska
67971402
inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv
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