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IEVADS 

 

 

Talsu novada muzeja Darbības un attīstības stratēģija 2016.–2021. gadam ir 

attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta muzeja būtība, virzība, mērķi un 

prioritātes konkrētajam laika periodam. 

Dokuments tapis pēc Talsu novada muzeja iniciatīvas, piesakot muzeju 

atkārtotai akreditācijai, un to ir izstrādājusi muzeja Zinātniskā padome, tikuši 

iesaistīti arī pārējie muzeja darbinieki. 

Darbības un attīstības stratēģija izstrādāta, balstoties uz esošās situācijas 

analīzi, ņemot vērā nozares attīstību un pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentus. Talsu novada pašvaldības vēlme ir veicināt novada ilgtspējīgu 

izaugsmi, stiprinot vietējo ekonomiku un pārvaldību, lai veidotu patīkamu dzīves 

un darba vidi un nodotu dabas un kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Sekmēt ilgtermiņa mērķa sasniegšanu ir arī muzeja darbības uzdevums.  

Stratēģija sastāv no 2 pamatdaļām, 4 nodaļām un 12 apakšnodaļām, kā arī 

pielikumiem. 

Attīstības daļā (1. daļa) sniegts vispārīgs Talsu novada muzeja 

raksturojums, muzeja darbības analīze un noteikti misijas īstenošanai veicamie 

prioritārie uzdevumi. 

 Programmu daļā (2. daļa) sniegts no muzeja darbības, ārējās vides ietekmes 

un SVID analīzes izrietošs vidēja termiņa stratēģiskais plāns,  ietverot mērķiem 

pakārtotu darbības programmu, sagaidāmos darbības rezultātus un programmas 

īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus. Noteikta izvirzīto mērķu īstenošanas un 

uzraudzības kārtība. 

Pievienoti pielikumi – muzeja darbības pamatfunkciju (krājuma, pētnieciskā 

un komunikācijas darba) politikas. Tajās raksturota attiecīgā muzeja darbības joma, 

no muzeja misijas un mērķiem izrietošas ieceres un prioritātes. 
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I .  ATTĪSTĪBAS  DAĻA  

1. MUZEJA RAKSTUROJUMS, TĀ LOMA SABIEDRĪBĀ 

 

1.1. Muzeja darbības pilnvarojums 

Talsu novada muzejs ir Talsu novada pašvaldības iestāde, kura likumos un 

citos normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros vāc, glabā, pēta un 

popularizē Talsu novadu raksturojošas kultūrvēsturiskas vērtības. 

Muzeja darbības pamats ir ar Talsu novada domes 15.10.2015. lēmumu 

apstiprināts Talsu novada muzeja  nolikums. 

Savā darbībā muzejs ievēro Latvijas Republikas likumus un normatīvos 

aktus. Muzejam ir saistoši Talsu novada domes lēmumi un pašvaldības rīkojumi. 

 

Talsu novada muzeja struktūra 

 

 
 

DIREKTORE 

Zinātniskā 

padome 

Krājuma 

komisija 

Krājuma nodaļas speciālisti 

Galvenais speciālists vēstures 

jautājumos 

Vēstures nodaļas speciālisti 

 

Galvenais speciālists mākslas 

jautājumos 

 

Galvenais speciālists dabas 

jautājumos 

 

Apkopējs 

 

Galvenais speciālists  

foto jautājumos 

 

Direktores 

vietniece 

Zāles pārziņi 

tiešās vadības – pakļautības darba attiecības 

pakārtotās vadības – pakļautības darba attiecības 

atsevišķu aspektu risināšanā 

Galvenais speciālists darbā ar 

sabiedrību 

 

Galvenā krājuma 

glabātāja 

Galvenais speciālists 

izglītojošā darbā 

 

Noformēšanas mākslinieks 

 

Vecākais zāles pārzinis 

Saimniecības pārzinis 

 

 

Teritorijas pārzinis 
 

Autotransporta vadītājs 
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1.2. Muzeja misija 

Talsu novada muzeja misija 

Talsu novada muzeja misija ir apzināt, pētīt un popularizēt novada vēsturi, 

kultūru, mākslu un dabu no aizsākuma līdz pat mūsu dienām, saglabāt 

novadam raksturīgo dabas un kultūras mantojumu, vietējos  iedzīvotājos un 

viesos sekmēt izpratni par Talsu novada vietu valsts un pasaules kultūrā. 

 

 

1.3. Muzeja darbības virzieni 

muzeja pamatfunkciju – krājuma, pētniecības, komunikācijas darba – un 

muzeja darbības nodrošināšanai: 

 Muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; 

 Novada vēstures, kultūras, mākslas norišu un dabas  bagātību izpēte; 

 Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības 

nodrošināšana; 

 Muzeja darbības nodrošināšana. 

1.4. Muzeja darbības mērķi un uzdevumi  

 

1. mērķis: 

Veidot tādu muzeja krājumu, kas ikvienam interesentam un nākošām paaudzēm 

ļautu iepazīt novada vēstures, kultūras, mākslas norišu un dabas bagātības 

 

Uzdevumi: 

1.1. Papildināt muzeja krājumu atbilstoši muzeja misijai; 

1.2. Veikt krājuma uzskaiti atbilstoši MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju 

krājumu un Talsu novada muzeja Noteikumiem par muzeja krājumu; 

1.3. Nodrošināt krājuma priekšmetu saglabātību nākamajām paaudzēm. 

 

2. mērķis: 

Apzinot reģiona kultūrvēsturi, veidot sabiedrībā izpratni par novada  dabas un 

kultūras  mantojumu un tā nozīmi 
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Uzdevumi: 

2.1. Pētīt novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu raksturojošas tēmas; 

2.2. Sagatavot pētnieciskas publikācijas par Talsu novada vēsturi, mākslu, dabu 

un kultūras mantojumu; 

2.3. Veikt muzeja krājuma zinātnisko izpēti. 

 

3. mērķis: 

Nodrošināt iespēju novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt novada vēsturi, 

mākslas norises, dabas procesus un kultūras mantojumu, popularizējot muzeja 

krājuma un pētniecības darba rezultātus 

 

Uzdevumi: 

3.1. Iekārtot novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu raksturojošas ekspozīcijas 

un izstādes; 

3.2. Akcentēt sabiedrībā novadam nozīmīgus kultūrvēsturiskus notikumus; 

3.3. Veicināt mākslas jomas attīstību novadā, rūpēties par tās popularizēšanu; 

3.4. Sniegt apmeklētājiem intelektuālu un emocionālu baudījumu, izglītojošās 

aktivitātēs iepazīstinot ar Talsu novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu;  

3.5. Sniegt daudzpusīgu informāciju par muzeja piedāvājumu, nodrošinot 

apmeklētāju ērtības; 

3.6. Veikt sabiedrības viedokļu izpēti un analīzi. 

 

4. mērķis: 

Nodrošināt muzeja pamatfunkciju kvalitatīvu īstenošanu 

 

Uzdevumi: 

4.1. Veidot un uzturēt stabilu muzeja materiāli tehnisko bāzi; 

4.2. Uzlabot ēku infrastruktūru; 

4.3. Veikt aktivitātes darbinieku resursu pilnveidošanai; 

4.4. Nodrošināt finansējumu muzeja stratēģiskā plāna īstenošanai; 

4.5. Sadarboties ar pašvaldību un tās institūcijām muzeja stratēģiskā plāna 

īstenošanai. 
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Aktivitātes, kas plānošanas periodā tiks veiktas šo uzdevumu izpildei, 

konkretizētas dokumenta programmu daļā. 

2. MUZEJA IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS DARBĪBAS VIDES  

FAKTORU ANALĪZE 

2.1. Pārskata periodā sasniegtie rezultāti un rezultatīvie rādītāji 

Aizritējusi desmitgade kopš iepriekšējās muzeja attīstības stratēģijas 

izstrādes1, un pašlaik varam secināt, ka tā, regulāri aktualizēta, kalpojusi par labu 

darbības plānu muzeja attīstībai – bagātīgāks un kvalitatīvāks kļuvis muzeja 

krājums, ir jaunas iestrādes pētnieciskajā darbā, pilnveidots komunikācijas darbs 

dažādām mērķgrupām, attīstīta sadarbība ar pašvaldību. 

2.1.1. Muzeja krājums pārskata periodā ir papildināts un, uzsākot 2015. gadu, 

sasniedzis 189716 vienības: 

 
Sevišķa vērība pievērsta kvalitatīvākai krājuma priekšmetu atlasei, ievērojot 

izstrādātos Krājuma priekšmetu atlases kritērijus un Fotofilmu negatīvu 

komplektēšanas kritērijus. Pārskata laikam par prioritāti ekspozīciju, izstāžu 

iekārtošanā tika izvirzīta jaunas ekspozīcijas iekārtošana, kas raksturotu tautiskās 

idejas un nacionāli tautiskā stila izpausmes novada kultūrvēsturē. Tāpēc papildināta 

šo tēmu raksturojoša priekšmetu grupa, kur  lielāka zinātniska, kultūrvēsturiska un 

mākslinieciska vērtība Kārļa Sūniņa metiem Nurmuižas pagasta „Dzintaru” māju 

latviskai iekārtošanai, priekšmetiem par Kārļa Freimaņa dzīvi un daiļradi, 

tekstilijām.  

 Pārskata periodā veikts liels ieguldījums muzeja krājuma uzturēšanā – 

modernizēta muzeja infrastruktūra un 2006. gadā atklāta jauna krājuma novietne. 

Krājuma saglabātībai turpināta gleznu restaurācija un pārrāmēšana. Regulāri tiek 

                                                 
1 Muzeja attīstības koncepcija 2006.–2015. gadam, apstiprināta 19.09.2005. 
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organizēta arheoloģijas priekšmetu konservācija. Izglītojošam darbam pārskata 

periodā izgatavoti krājuma priekšmetu atdarinājumi. 

 Kopš 2009. gada Talsu novada muzejs iesaistījies UNESCO programmas 

„Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra veidošanā kā nominācijas „Sibīrijā 

rakstītas vēstules uz bērza tāss” glabātājs. Programma veicina kultūras mantojuma 

saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un pasaulē. Muzejs veicis 2 

vēstuļu uz bērza tāss restaurāciju (2010, 2014). Publikācijās, izstādēs un pasākumos 

sabiedrība regulāri tiek iepazīstināta ar muzeja glabāto UNESCO programmā 

pārstāvēto mantojumu.  

Pārskata periodā lielāka vērība pievērsta  krājuma priekšmetu 

izmantojumam – pieaudzis to izstāžu skaits, kurās izmantoti krājuma priekšmeti: ja 

2008.–2009. gadā tikai apmēram 1/3 izstāžu piedāvāja iepazīt muzeja krājumu, tad 

2014. gadā no četrdesmit četrām iekārtotajām  izstādēm divdesmit septiņās 

izmantoti muzeja priekšmeti: 

 

 
 

 

Iekārtotās ekspozīcijas tiek papildinātas un rekonstruētas, tāpēc pārskata 

periodā ekspozīcijās izmantoto krājuma vienību skaits ir  mainīgs (2015. gada 

sākumā sasniedzot 951 vienības).  
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Lielāks, ar pieaugošu tendenci ir izmantoto krājuma vienību kopskaits 

izstādēs (2015. gada sākumā sasniedzot 1306 vienības): 

 
Talsu novada muzeja krājuma priekšmetus var iepazīt arī ārpusmuzeja 

izstādēs, tie tiek deponēti (2014. g. – 327 vienības), izmantoti pētnieciskajam 

darbam (2014. g. ārpusmuzeja lietotāji izmantojuši 227 vienības). 2014. gadā 

kopumā izmantotas 5653 krājuma vienības, kas ievērojami pārsniedz vidējo 

izmantoto vienību skaitu (3898 vienības) līdzīgu Kurzemes muzeju vidū2.   

 Par nozīmīgu krājuma darba daļu  kļuvusi muzeja krājuma digitalizācija un 

iekļaušana Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā. Pārskata laikā muzeja 

krājuma nodaļā darbu uzsācis vēl viens speciālists. Tas ļauj efektīgāk veikt krājuma 

darbu, arī krājuma vienību ievadīšanu kopkatalogā (2014. gadā ievadītas 2216 

vienības, kas ievērojami pārsniedz vidējo ievadīto vienību skaitu – 849 vienības –

līdzīgu Kurzemes muzeju vidū3).  

2.1.2. Pētnieciskais darbs 

Lai veicinātu muzeja pētnieciskā darba kvalitāti un sistemātiskumu, kopš 

2012. gada ieviesta zinātnisko lasījumu diena, kad muzeja speciālisti iepazīstina ar 

vienu no savām izpētes tēmām, vairojot izpratni par novada vēstures mantojuma, 

mākslas norišu un dabas bagātībām. Ik gadu muzeja speciālisti pēta vairāk kā 20 

dažādu tēmu. 

  

 

                                                 
2 KM pārskats: Kurzemes dati, 2014 
3 Turpat 
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Izpētes tēmu skaits: 

 
Tās  aptver novada vēsturi, mākslu, dabu. Daļa tēmu tiek sagatavotas iekļaušanai 

izdevumā „Talsu novada muzeja raksti” (1. sējums iznāca 2013. gadā). Citu tēmu 

izpētes rezultātā tiek veidotas izstādes, gatavotas lekcijas, izglītojošas programmas, 

materiālu apkopojumi turpmākajam darbam, publikācijas presē, regulāri tiek 

sagatavoti mākslas izstāžu katalogi. 

Krājuma zinātniskā izpēte, veidojot un reģistrējot priekšmeta detalizētu 

aprakstu, vizuālo fiksāciju, pārskata periodā turpināta mākslas kolekcijai. 

2010. gadā uzsākta arī dabas kolekcijas zinātniskā izpēte: 
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2.1.3. Komunikācijas darbs 

Apmeklētājiem redzamākā muzeja darba daļa ir jaunu ekspozīciju, izstāžu 

tapšana. Iepriekš sagatavotās ekspozīcijas (6) regulāri tiek saturiski, mākslinieciski 

vai informatīvi pilnveidotas. 2015. gadā izveidota jauna ekspozīcija. Vidēji ik 

mēnesi tiek sagatavotas 2 jaunas mākslas izstādes, regulāri top vēstures un dabas 

tēmām veltītas izstādes, kopskaitā ik gadu  vairāk kā 40. Arī ārpus muzeja iekārtoto 

izstāžu skaits (2014. g. – 36) ievērojami pārsniedz vidējo valstī4.  

Skolas, kultūras iestādes un pat tirdzniecības vietas iecienījušas muzeja 

veidotās ceļojošās izstādes (10).  

Viena no nozīmīgākajām muzeja apmeklētāju mērķauditorijām ir novada 

skolu audzēkņi. Skolēnu grupas no muzeja piedāvājuma visaktīvāk izmanto 

izglītojošās programmas. Pārskata laikā piedāvāto programmu skaits ir 

trīskāršojies, 2015. gada sākumā sasniedzot 28 programmas. Diemžēl izglītojošā 

darba speciālistes pārejošas darbnespējas dēļ  2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, gandrīz 2 reizes samazinājies izmantoto programmu skaits, tomēr kopējais 

apmeklētāju skaits pēdējos 3 gados audzis: 

 
No piedāvātajām programmām ik gadu visvairāk skolēnu  un pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņu pulcina Putnu dienām aprīlī gatavotā programma. 

Skolas aktīvi izmanto arī citas piedāvātās programmas par dabas tēmām, 

                                                 
4 KM pārskats: Kurzemes dati, 2014 
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piedāvājumu Sveču mēnesim un Ziemassvētkiem. Arī no 2014. gadā izstrādātajām 

programmām populārākās bijušas dabas tēmām veltītās: 

 

 
Kā mūžizglītības piedāvājums pieaugušo vidū iecienīta ir programma „Melu 

klubs”, kas atraktīvā veidā iepazīstina ar muzeja krājuma priekšmetiem. Savukārt 

programma „Jaunlaulātajiem” pārskata periodā ar senlatviešu tradīcijām 

iepazīstinājusi 89 jaunos pārus. Pēdējos gados muzejs iesaistījies arī Mācību nedēļā 

pieaugušajiem, gatavojot dažādus tematiskus sarīkojumus.  

Apmeklētāji izmantojuši arī lekciju piedāvājumu par dažādiem vēsturiskiem 

notikumiem un tematiem (2014. g. 18 lekcijas pulcējušas 568 klausītājus). Ik gadu 

pieprasītas ir lekcijas dažādu vēsturisku gadadienu atcerei (Latvijas Tautas frontes, 

Baltijas ceļa 25 gadadiena), ko vairāk izmanto skolēni. Kopš 2011. gada oktobra 

tiek gatavoti pasākumi UNESCO nedēļas ietvaros. 

Katru gadu notiek ap 40 tematisku pasākumu (2014. g. – 45), kas veltīti 

vēstures, mākslas vai dabas tēmām.  

Pārskata laikā samazinājies ekskursiju īpatsvars muzeja izglītojošajā darbā 

(pieaudzis izglītojošo programmu pieprasījums ekskursiju vietā, samazinājies 

ārvalstu tūristu skaits).  

Kopš 2006. gada, kad tika iekārtota jaunā Izstāžu zāle, apmeklētāju skaits  

ir pieaudzis vidēji par 4 tūkstošiem, 2014. gada nogalē sasniedzot 14577 

apmeklētājus.  

Tāpat kā valstī kopumā iedzīvotāju skaits ir samazinājies, arī muzejā pēdējos gados 

vērojama tendence nedaudz sarukt kā individuālo apmeklētāju, tā skolēnu skaitam: 
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Muzeja piedāvājuma veidošanā tiek ņemtas vērā apmeklētāju intereses, 

intelektuālās un estētiskās vajadzības. Lai izzinātu apmeklētāju viedokli par muzeja 

darbību, tiek veikta dažādu mērķgrupu izpēte. Muzeja darba mērķgrupu aptaujas un 

analīze liecina, ka kopumā prevalē apmierinātība ar muzeja piedāvājumu.5 Esošo 

un potencionālo apmeklētāju vēlmes tiek ņemtas vērā, pilnveidojot muzeja darbību.  

Muzeja piedāvājuma popularizēšanai tiek izmantotas dažādas publicitātes 

formas, tiek izstrādāta jauna mājaslapa. Lai sniegtu informāciju par muzeja 

piedāvājumu, aktīvi tiek izmantoti plašsaziņas līdzekļi, elektroniskās saziņas 

iespēja, kā arī vizuālā reklāma (afišas, ielūgumi, informācijas lapas).  

2.1.4. Muzeja darbības nodrošinājums  

Muzeja sekmīgai darbībai tiek nodrošināta darbinieku tālākizglītība, 

izmantojot dažādas kvalifikācijas celšanas iespējas. 

Lai kvalitatīvāk veiktu muzeja uzdevumus izglītojošā darba jomā, 2005. 

gada nogalē veiktas muzeja struktūras izmaiņas un darbu uzsācis galvenais 

speciālists izglītojošā darbā.  Līdz ar to jūtami palielinājies izglītojošo programmu 

īpatsvars muzeja piedāvājumā, ko īpaši izmanto novada skolas. 

2010. gadā – Latvijas finanšu un pārvaldes krīzes laikā – likvidētas amata 

vietas speciālistam mākslas jautājumos un speciālistam darbā ar sabiedrību, kas 

ierobežo pētniecības un komunikācijas darba iespējas. 

                                                 
5 3. pielikums. Komunikācijas darba politika 2016.– 2021. gadam 
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Lai piesaistītu papildus līdzekļus muzeja aktivitāšu īstenošanai, regulāri tiek 

gatavoti pieteikumi dažādiem projektu konkursiem. Pārskata periodā vislielākais 

atbalsts gūts, piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda, Kultūras ministrijas, Talsu 

novada pašvaldības Talsu novada kultūras projektu (pēdējos 3 gados atbalstīti 20 

projekti un iegūti 16 904 EUR papildus finansu līdzekļi). 

Muzeja materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumam un attīstībai kopumā 

svarīga pārskata laikā ekspluatācijā nodotā muzeja krājuma ēka ar izstāžu zāli. 

2006. gadā nomainītas muzeja galvenās ieejas betona kāpnes uz ozolkoka, kā tas 

bijis sākotnēji, un nekvalitatīvais skārda jumts nomainīts pret metāla. 

2008. gadā pabeigta saimniecības ēkas izbūve fotolaboratorijas vajadzībām, 

nomainīti logi muzeja 1. un 3. stāvā, kā arī izgatavota balsta marga muzeja vītņu 

kāpnēm, kas savieno otro un trešo stāvu.  

2009. gadā veikta ventilācijas sistēmas izbūve muzeja ēkas 1. stāvā, 

nodrošinot atbilstošu mikroklimatu. 2014. gadā renovēta muzeja fasādes daļa. 

Lai īstenotu vienu no 2006.–2015. gadam izvirzītajiem stratēģiskajiem 

mērķiem (rūpēties lai novada ļaudis un viesi, apmeklējot muzeju, varētu atpūsties 

estētiskā un interesantā vidē), 2010. gadā pārveidots kafejnīcas interjers, pielietojot 

lokālu tautisko stilu. Turpinot nacionāli tautisku akcentu pielietošanu muzeja 

interjerā, 2014., 2015. gadā muzeja zālēs izvietoti attiecīga stila krēsli, galds, sols 

un garderobes stūrītis. 2007. gadā arī muzeja apkārtne ieguvusi tautisku akcentu – 

muzeja parādes pusē iekārtota paklājdobe ar Talsu saulītes ornamentu. 

 

2.2. Ārējās vides ietekmes raksturojums 

Talsu novada muzeja darbību nevar skatīt izolēti no pasaules, valsts un 

novada attīstības procesiem. Pasaules mērogā muzeju nozares ilgtermiņa attīstībai 

svarīgi, kā attīstīsies globālā kultūrvide. Dalība Eiropas savienībā  nodrošinājusi 

lielākas mobilitātes un sadarbības iespējas, plašāku piedāvājumu kultūrā, vieglāku 

pieeju dažādiem kultūras produktiem, iespēju piesaistīt ES struktūrfondu 

finansējumu. Lai arī ES konstitucionālais līgums paredz dažādo dalībvalstu 

kultūras mantojuma saglabāšanu, globalizācijas apstākļos pastāv draudi kultūras 

vērtību unifikācijai. Straujā tehnoloģiju attīstība savukārt maina kultūras patēriņa 

paradumus, īpaši jauniešu vidū. 

 Valsts mērogā, līdztekus ekonomiskajiem apstākļiem un apdomātai 

kultūrpolitikas virzībai, svarīga muzeju nozares sakārtotība. To veicina valsts un 
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sabiedrības attiecības muzeju jomā regulējošs Muzeju likums, citi muzeju jomu 

regulējoši normatīvie akti, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta 

Muzeju nodaļas veiktais koordinējošais darbs. Uzsāktā Nacionālā muzeju krājuma 

kopkataloga veidošana līdz ar krājuma pārvaldības iespēju veicina muzeja krājumā 

esošās informācijas izmantošanu un pieejamību uzkrātajam kultūrvēsturiskajam 

mantojumam. Tomēr muzeji kā nozīmīgi nacionālo vērtību glabātāji un to loma 

nacionālās identitātes stiprināšanā pilnībā nav novērtēti.  

Muzeja stratēģiskā plāna īstenošanai pozitīvi vērtējama iespēja piesaistīt 

papildus finansiālos līdzekļus, piedaloties dažādu institūciju rīkotajos projektu 

konkursos. Muzeja apmeklētību savukārt ietekmē aizvien pieaugošais valsts-

novada-pilsētas iedzīvotāju skaita samazinājums, lielas daļas iedzīvotāju zemā 

pirktspēja. 

Muzejs ir Talsu novada pašvaldības iestāde. Talsu novads ir otrs lielākais 

valstī6, ar daudzām vajadzībām novada attīstībai. Situācija valstī tiešā mērā ietekmē 

Talsu novada pašvaldības iespējas muzeja darbības nodrošinājumā. Tā, piemēram, 

2008.–2010. gada Latvijas finanšu un pārvaldes krīze un teritoriālā reforma nav 

ļāvusi īstenot 2005. gadā iecerētās muzeja aktivitātes pilnībā7, kas, protams, liek 

piesardzīgāk lūkoties arī nākotnē. Muzeja darbību var ietekmēt iespējamas 

reformas pašvaldības līmenī. 

 Kopš 2004. gada sadarbībā ar pašvaldību ik gadu muzejā tiek organizēta 

Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā pasniegšana, veicinot mākslas procesu 

attīstību novadā. Muzeja veiksmīgu darbību mērķu īstenošanai veicina sadarbība ar 

citām pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, skolām. Tās aktīvi 

izmanto muzeja piedāvājumu. Sadarbību atvieglo iespēja skolām noslēgt līgumus 

ar muzeju, iemaksājot mācību gada laikā vienreizēju iemaksu par skolēnu 

apmeklējumu, kas turpmāk sniedz iespēju skolēniem muzeju apmeklēt bez maksas 

(maksājot samazinātu cenu vien par dalību izglītojošā programmā). Muzejs 

iesaistījies sabiedriskās organizācijas „Aleksandra Pelēča lasītava” iniciētajā 

izdevuma „Talsiem 100” sagatavošanā, apzinot krājuma materiālus par Talsu 

pilsētas ielām un namiem.  

Kaut arī reģionālā reforma sadalījusi bijušo Talsu rajonu 4 novados, turpinās 

sadarbība ar nu jau Talsu novada kaimiņiem – Mērsraga, Dundagas, Rojas 

                                                 
6 Teritorijas platība 1763,2 km2. 
7 Ekspozīcija vācu fašistiskās okupācijas laika cietumā (1944. – 1945. g., t. s. „Moku kambari” Fabrikas ielā 11), 

dendroloģiskā parka daudzveidīgāka izmantošana 
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novadiem. Pēdējā aktivitāte ir K. Valdemāram veltīta konkursa rīkošana sadarbībā 

ar Rojas Jūras zvejniecības muzeju.  

Lai arī muzejs atrodas vienā no arhitektoniski skaistākajām, 

reprezentatīvākajām ēkām Talsos, ainaviskā vietā – dendroloģiskā parka teritorijā –

tā ir pilsētas nomale un tas  zināmā mērā ietekmē muzeja pieejamību. Iespējas 

dendroloģiskā parka izmantošanā kā pilsētas, tā arī muzeja attīstībai līdz šim nav 

tikušas pilnībā izmantotas, jo parka īpašuma tiesības pašvaldība nav nokārtojusi – 

tas atrodas valsts rezerves zemes fondā. Blakus esošā vecpilsēta, salīdzinājumā ar 

pārējām pilsētas daļām, ir mazapdzīvota, te nav novada iedzīvotājus un viesus 

pulcējošas infrastruktūras.  No muzeja pieejamības viedokļa novada iedzīvotājiem, 

kuri nepārvietojas ar personīgo transportlīdzekli, muzeja atrašanās vieta bieži vien 

šķiet traucēklis tā apmeklēšanai. Savukārt lielāka kultūras tūrisma plūsma šajā 

pilsētas daļā varētu veidoties, atjaunojot Pilskalna vēsturisko reljefu un izveidojot 

pils maketu un dziednieka namiņa rekonstrukciju.8 

Muzeja darbību netieši ietekmē arī Talsu novada pašvaldības darbība pilsētas 

infrastruktūras uzlabošanā, ir izveidotas pastaigu takas, ainaviskas skatu vietas. 

Talsi kļuvuši sakoptāki. Izstrādāta Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

20309 un uzsākta attīstības programmas aktualizācija, kura paredz uzlabot muzeja 

vides pieejamību, uzlabot tūrisma infrastruktūru, turpināt saglabāt kultūras 

mantojumu10. 

  

 

2.3. Muzeja darbības spēju izvērtējums 

 Muzeja krājuma, pētniecības un komunikācijas darbs tiek īstenots saskaņā ar 

izvirzīto misiju, par ko liecina arī ikgadējie muzeja darbības pārskati.  

Ar muzeja krājuma papildināšanu, priekšmetu izvērtēšanu un saglabāšanu 

saistītos jautājumus izskata Krājuma komisija galvenā krājuma glabātāja vadībā. 

Krājuma komplektēšanā  tiks ievērota tendence ievērot priekšmetu rūpīgāku atlasi. 

Jauniegūtās krājuma novietnes un regulāri iepirktais inventārs krājuma saglabātības 

apstākļu uzlabošanai nodrošina priekšmetiem optimālus apstākļus.  

 Pētnieciskā darba sistemātiskumu nodrošina Zinātniskās padomes 

pārraudzīta izpētes tēmu izvēle. Apstiprinātās tēmas regulāri tiek sagatavotas 

                                                 
8 Turpat. 
9 Apstiprināta ar 2014. gada 29. decembra Talsu novada domes  lēmumu   Nr. 656.  
10 Talsu novada attīstības programma 2014.–2020. gadam. 
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prezentēšanai Lasījumos un publicēšanai Rakstu krājumā. Kā pētniecības darba 

rezultāti top ekspozīcijas, izstādes, lekcijas, izglītojošo programmu scenāriji, 

publikācijas. 

Muzeja struktūra veidota visu muzeja darba jomu nodrošināšanai. Vēl 

sekmīgākai pētniecības un komunikācijas darba veikšanai būtu nepieciešams 

atjaunot amata vietu speciālistam mākslas jautājumos un speciālistam darbā ar  

sabiedrību. Muzejs izvērsis aktīvu mākslas izstāžu darbību, regulāri iepazīstinot ar 

novada mākslas dzīves mantojumu, kā arī novitātēm. Kopš 2010.  gada to organizē 

viens speciālists. Kūrējot izstādes un dažādus mākslas projektus, samazinās 

pētnieciskā darba īpatsvars mākslas jomā (krājuma, tēmu izpēte, izglītojošo 

programmu scenāriju, publikāciju sagatavošana), tāpēc būtu nepieciešams atjaunot 

speciālista mākslas jautājumos štata vietu. Tas līdzsvarotu darba apjoma un 

iespējami daudzpusīgāka muzeja piedāvājuma īstenošanu mākslas jomā.  

Kļūstot daudzveidīgākam muzeja piedāvājumam, aizvien pieaug 

nepieciešamība pēc kvalitatīva mārketinga. Lai muzeja aktivitātes taptu dažādām 

sabiedrības grupām aizvien saistošākas un pieejamas (vairāk izmantoti sociālie 

tīkli, inovatīvi risinājumi jaunas mērķauditorijas piesaistei, tematisku ekskursiju 

piedāvājuma izstrāde, aktīvākas marketinga aktivitātes, projekta pieteikumu 

sagatavošana papildus finansējuma piesaistei), turpmākajā plānošanas periodā būtu 

jāatjauno amata vieta speciālistam darbā ar sabiedrību. 

Komunikācijas darbu muzejs izvērsis daudzveidīgās formās, adresētu 

dažādām sabiedrības grupām, īpašu vērību pievēršot piedāvājumam skolēniem. 

Līdz ar jaunas ekspozīcijas izveidi iespēja sniegt apmeklētājiem izglītojošas 

programmas par novada vietu Latvijas valsts tapšanā un vienīgi latvieša telpai 

piemītošu nacionāli tautisku stilu.  

Finansējumu muzeja pamatfunkciju īstenošanai nodrošina pašvaldības 

budžeta finansējums11, kā arī ieņēmumi par maksas pakalpojumiem. Nelielu daļu 

muzeja finanšu resursu veido ziedojumi. Finansu līdzekļi ir nepietiekoši visu ieceru 

realizēšanai. Papildus finansējuma piesaistei regulāri tiek sagatavoti pieteikumi 

dažādiem projektu konkursiem, kur tiek gūti papildus līdzekļi. Daļa krājuma 

papildināšanas vienību tiek iegūtas kā dāvinājumi. 

                                                 
11 Finanšu līdzekļi muzeja darbības nodrošināšanai paredzēti arī 2015. gada 26. februārī ar Talsu novada domes  

lēmumu  Nr. 99 apstiprinātajā Talsu novada investīciju plānā 2015–2017.  
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2.3.1. SVID analīze 

 

 

 

 

 

 

Ārējās iespējas 

 Papildus finansējuma piesaiste dažādos 

projektu konkursos 

 Pilsētas infrastruktūras uzlabošana 

 Dendroloģiskā parka, „Moku kambaru” 

iespējama pārņemšana pašvaldības īpašumā 

 

Ārējie draudi 

 Sociālekonomiskas problēmas (iedzīvotāju 

skaita samazināšanās, zemā pirktspēja, 

bezdarbs) 

 Nestabila ekonomiskā situācija 

nepietiekošs pašvaldības budžeta 

finansējums muzeja attīstībai 

 Informācijas daudzums publiskajā telpā, 

līdz ar ko muzeja piedāvājums var palikt 

nepamanīts 

 Nepastāvība pašvaldības organizācijā, 

arvien pieaugošas birokrātiskas prasības 

pašvaldības līmenī 

Muzeja galvenās stiprās puses 

 Bagātīgs, novada vēsturi raksturojošs 

krājums 

 Daudzpusīgas – novada vēsturi, 

mākslu, dabu – raksturojošas 

aktivitātes 

 Muzeja attīstībā ieinteresēts personāls 

 Sadarbība ar citām iestādēm, īpaši 

skolām 

 Atrašanās vieta –  ēkā ar bagātu 

vēsturi, uz Talsu augstākā pakalna, 

dendroloģiskā parka teritorijā 

 

Ieguldīt!  

 Papildus finansējuma piesaiste muzeja 

aktivitāšu īstenošanai 

 Turpināt darbinieku tālākizglītību 

 Attīstīt sadarbību ar citām iestādēm 

 Piedāvāt izglītojošas aktivitātes ekspozīcijās, 

izstādēs 

 Rosināt „Moku kambaru” pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

Aizsargāt!  

 Nodrošināt krājuma kvalitatīvu 

papildināšanu un saglabātību 

 Daudzpusīgu piedāvājumu dažādām 

sabiedrības grupām veidot PAMANĀMU, 

izmantojot dažādus mārketinga līdzekļus 

 Nepieļaut darbinieku atalgojuma 

samazināšanos  

 

Muzeja galvenās vājās vietas 

 Ierobežoti cilvēku resursi, lai plašāk 

izvērstu muzeja darba jomas 

 Ierobežoti finansu resursi, kā dēļ 

darbiniekiem jāpatērē daudz laika 

projektu pieteikumu sagatavošanai 

 Atrašanās vieta pilsētas nomalē 

 Muzeja vēsturiskā ēkā apgrūtināta 

pārvietošanās cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

 Pieņemt lēmumu  

 Par struktūras izmaiņām, izveidojot papildus 

štata vietas 

 Par papildus finansējuma piesaisti (ieņēmumi 

par maksas pakalpojumiem, telpu noma, 

projekti) 

 Par lifta vai pacēlāja izbūvi muzeja 

vēsturiskajā ēkā 

Rīkoties!  

 Saskaņot ar pašvaldību nepieciešamību pēc 

papildus budžeta līdzekļu piešķiršanas 

muzeja struktūras izmaiņām 

 Mārketinga aktivitātēs (muzeja 

piedāvājuma, telpu nomas iespēju 

popularizēšana) vairot muzeja ieņēmumus  

 Izmantot iespējas (ES fondu projekti u. c.) 

lifta vai pacēlāja izbūvei muzeja 

vēsturiskajā ēkā 
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2.4. Secinājumi 

 Talsu novada muzejs darbojas atbilstoši izvirzītajai misijai, nodrošinot visu 

funkciju izpildi 

 Nodrošināti muzeja krājuma saglabātības apstākļi  

 Muzejs glabā daudzpusīgu novada vēsturi raksturojošu krājumu. Jāturpina to 

aktīvi eksponēt 

 Aktīvi notiek krājuma iekļaušana Nacionālajā muzeju krājumu kopkatalogā 

 Pētnieciskā darba kvalitāti nodrošina Zinātniskās padomes darbība, 

organizēta tēmu izvēle, kopš 2012. gada iedibinātā tradīcija gatavot muzeja 

zinātniskos lasījumus un sagatavot muzeja pētniecisko rakstu krājumu 

 Daudzpusīgs izglītojošo aktivitāšu piedāvājums, kas jāturpina pilnveidot.  

 Vēl kvalitatīvākai visu muzeja darba jomu izpildei pilnveidojama muzeja 

struktūra un paaugstināma darbinieku kvalifikācija 

 Muzejs attīsta pakalpojumu piedāvājumu, ņemot vērā sabiedrības attīstības 

procesus 

 Informācija par muzeja darbību un piedāvājumu tiek sniegta dažādos veidos. 

Veltāma vēl lielāka uzmanība daudzpusīgai, dažādām mērķauditorijām 

piemērotai, pamanāmai muzeja piedāvājuma reklāmai 

 

2.5. Muzeja prioritārie uzdevumi 2016.–2021. gadam 

1) L a t v i j a s  s i m t g a d e i  v e l t ī t a  p i e d ā v ā j u m a  s a g a t a v o š a n a  

(izstāde, izglītojoša programma, sarīkojums), uzsverot Brīvības cīņu lomu 

Latvijas valsts tapšanā. 

2) I z g l ī t o j o š u  p r o g r a m m u  p i e d ā v ā j u m s  j a u n i z v e i d o t a j ā  

e k s p o z ī c i j ā  „ A r  v a k a r d i e n a s  s a u l i ”, iepazīstinot ar Talsu novada 

vēsturi 1. brīvvalsts laikā un akcentējot šim Latvijas attīstības posmam 

raksturīgās nacionālā romantisma ideju izpausmes (tēmu izpēte, scenāriju 

izstrāde, piedāvājuma publiskošana), m ā k s la s  j o m a i  u n  ģ i m e n ē m  

v e l t ī t u  i z g l ī t o j o š u  p r o g r a m m u  i z s t r ā d e . 

3) M u i ž u  v ē s t u r e i  v e l t ī t a s  e k s p o z ī c i j a s  s a g a t a v o š a n a ,  

a k c e n t ē j o t  m u z e j a  ē k a s  p i r m o  ī p a š n i e k u  –  f o n  F i r k s u  –  

d z i m t u  (tēmas izpēte, krājuma priekšmetu, deponējumu apzināšana, 

ekspozīcijas plāna sagatavošana, ekspozīcijas iekārtošana, izglītojoša 

piedāvājuma izstrāde uz ekspozīcijas bāzes). 

4) M u z e j a  e k s p o z ī c i j u  u n  i z s t ā ž u  m o d e r n i z ā c i j a ,  izmantojot 

interaktīvus risinājumus. 
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II .  PROGRAMMU DAĻA  

 

3. VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKAIS PLĀNS 

3.1. Darbības programma 

 

1. mērķis: 

Veidot tādu muzeja krājumu, kas ikvienam interesentam un nākošām paaudzēm ļautu iepazīt  

novada vēstures, kultūras, mākslas norišu un dabas bagātības 

 

 

U
Z

D
E

V
U

M
I 

 

PLĀNOTIE 

REZULTĀTI  

GALAPRODUKTI 

 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

AKTIVITĀTES 

 

IZPILDES 

LAIKS 

 

FINANŠU 

AVOTS 

 
KVALITATĪVIE KVANTITATĪVIE 

1.1.  Papildināt muzeja krājumu atbilstoši muzeja misijai 

Papildināts 

krājums ar novada 

vēsturi, kultūru, 

mākslu, dabu 

raksturojošām 

liecībām 

Muzeja krājums 

kļuvis 

daudzveidīgāks, 

vispusīgi raksturojot 

novada kultūras 

mantojumu 

700 

vienības gadā 

 Speciālistu darbs krājuma 

komplektēšanā, t. sk.:  

 padomju periodu aptverošu 

priekšmetu komplektēšana  

 materiālu apzināšana par 

novadniekiem – kultūras, zinātnes 

darbiniekiem (20. gs.–mūsdienas) 

 Ē. Prokopoviča dokumentu 

kolekcijas apstrāde 

 Kukaiņu kolekcijas papildināšana  

2016.–2021. 

 
A12 

                                                 
12 A – pašvaldības dotācija budžeta ietvaros. B – papildus finanšu  resursi 
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1.2.  Veic krājuma uzskaiti atbilstoši MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu un Talsu novada muzeja Noteikumiem par 

muzeja krājumu 

Pieejama, 

sistematizēta 

informācija par 

muzeja 

priekšmetiem 

Muzeja darbiniekiem 

un klientiem ērti 

lietojama 

informācija par 

muzeja krājumu 

700 inventarizētas 

vienības gadā;  

1000 NMKK13 

ievadītās vienības 

gadā; 

 

 

Ik gadu veikta esības 

pārbaude muzeja 

krājuma atsevišķai 

daļai; 

50 kartītes gadā 

 

 

 Jauniegūto priekšmetu uzskaite 

 Datorizēta krājuma uzskaite: 

regulāra informācijas ievadīšana 

NMKK par muzeja jauniegūtajiem 

un iepriekš uzskaitītajiem 

priekšmetiem 

 Muzeja priekšmetu esības pārbaude 

 Foto negatīvu kartotēkas ievadīšana 

digitāli 

 Digitālu fotogrāfiju arhīva 

veidošana 

 Digitālo attēlu uzskaites un 

glabāšanas sistēmas izstrāde 

2016.–2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021. 

A 

1.3.  Nodrošināt krājuma priekšmetu saglabātību nākamajām paaudzēm 

Kvalitatīvi 

saglabāts Talsu 

novadu 

raksturojošs 

kultūras 

mantojums 

Nepieļauta muzeja 

priekšmetu 

saglabātības pakāpes 

pasliktināšanās, 

nodrošinot to 

izmantošanu 

eksponēšanai, 

pētnieciskam, 

izglītojošam darbam.  

1–2  konservētas/ 

restaurētas vienības 

gadā; 

5 pārrāmētas gleznas; 

 

500 krājuma vienībām 

veikta esības  pārbaude;  
 

7 logi nodrošināti ar 

atstarojošām plēvēm; 

Iegādātas 4 ierīces 

klimata regulēšanai 

 

 Muzeja priekšmetu konservācijas/ 

restaurācijas organizēšana; 

 Gleznu pārrāmēšana 

 Ikgadēja krājuma esības pārbaude 

 Aprīkojuma iegāde krājuma 

saglabāšanas apstākļu uzlabošanai: 

 atstarojošas plēves glabātuvju 

logiem 
 ierīces klimata regulēšanai 

ekspozīciju telpās 

2016.–2021. A, B – 

VKKF14  

                                                 
13 Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs 
14 Valsts Kultūrkapitāla fonds 
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4 skapji krājuma 

priekšmetu uzglabāšanai 
 Inventāra iegāde krājuma 

priekšmetu izvietošanai 
 metāla skapis numismātikas 

kolekcijas  glabāšanai  
 rasējumu skapis  
 Kolekciju skapji dabas kolekcijai 

(ieži u. c.)  

2. mērķis: 

Apzinot reģiona kultūrvēsturi, veidot sabiedrībā izpratni par novada dabas un kultūras  mantojumu un tā nozīmi 

 

 

U
Z

D
E

V
U

M
I 

 

PLĀNOTIE 

REZULTĀTI  

GALAPRODUKTI 

 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

AKTIVITĀTES 

 

IZPILDES 

LAIKS 

 

FINANŠU 

AVOTS 

 
KVALITATĪVIE KVANTITATĪVIE 

2.1. Pētīt novada vēsturi, kultūru, mākslu dabu raksturojošas tēmas 

Sagatavoti 

novadu 

raksturojoši 

pētījumi 

Paplašināta izpratne 

par novada vēstures 

mantojuma, mākslas 

norišu un dabas 

bagātībām 

20 

 pētītas tēmas gadā; 

10 

izstāžu plāni gadā; 

1 ekspozīcijas plāns 

1 

 izglītojošo 

programmu scenārijs 

gadā; 
20 sagatavoti referāti; 

sniegtas konsultācijas 

pēc pieprasījuma 

Speciālistu darbs, izmantojot muzeja 

krājumu un materiālus,   Latvijas  muzeju 

krājumus, arhīvu, bibliotēku fondus, 

privātpersonu materiālus. 

Tēmu izpētes virzieni: 

 Talsu Vilkmuižas ezera 

arheoloģiskā izpēte 

 Aizsargu organizācijas pirmsākumi 

Talsu apriņķī 

 Pieminekļa „Koklētājs” tapšana 

 Frederika Fībiga dzīve un daiļrade 

 Kori un dziesmu svētki Talsos un 

apkārtnē. 1945.–1950. 

 Darba procesi Talsu novada 

muzeja krājuma fotogrāfijās 

 Talsu slimnīcas reorganizācija  

 

 

 

 
2016. 

 

2016. 

 

2016. 

2016. 

2016. 

 

2016. 

 

2016. 

A 
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 Pionieru organizācija  

 Talsu nami  

 Fon Firksu Talsu savrupmāja 

 Talsu hronika 

 Talsu apbūve foto fiksācijās 

 Strēlnieku vēsture 

 Arheoloģijas pieminekļi un to 

pētniecība Talsu novadā 

 Novada tautas tērpi muzeja 

krājumā  

 Aizsargu organizācijas darbība 

Talsu apriņķī 1925.–1940. g. 

 Biedrību dokumenti muzeja 

krājumā 19. gs. b.–1914. g.; 

1914. g.–1914. g. 

 Kārlis Sūniņš un Kārlis 

Freimanis – izcili nacionāli tautiskā 

stila mākslinieki – novadnieki 

 2. pasaules karš Talsu novadā 

 Padomju laiks Talsu novadā  

 Sports un izcilākie novada sportisti 

 Amatniecības un rūpniecības 

uzņēmumu darbība 20. gs. 

 Talsu novada mākslinieku radošās 

darbības izpēte 

 Talsu Krūmu mākslas grupas 

darbība novadā, Latvijā, ārzemēs 

 Novada dabas bagātības  

 Tiguļkalna stāsts (izglītojošai 

programmai – IP)  

 Krustabas  (IP) 

 Gadskārtas (IP) 

 Tērpi un etiķete cauri gadsimtiem 

(IP) 

2016.–2019. 

2016.–2020. 

2016.–2021.  

2016.–2021. 

2016.–2021. 

2017.–2018. 

2017.–2019. 

 

2017.–2019. 

 

2017.–2019. 

 

2017.–2019.; 

2020.–2021. 

 

2017.–2019. 

 

 

2017.–2021. 

2017.–2021. 

2017.–2021. 

2017.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

2017. 

 

2018. 

2019. 

2020. 
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2.2. Sagatavot pētnieciskas publikācijas par Talsu novada vēsturi, mākslu, dabu un kultūras mantojumu 

Iespēja 

publikācijās 
iepazīt Talsu 

novada vēsturi, 

mākslu, dabu, 

muzeja krājuma 

bagātības.  

Plašāks publikāciju 

klāsts, vairāk digitāli 

pieejamas 

informācijas par 

Talsu novada 

vēsturi, dabas un 

kultūras mantojumu 

2  publicēti, kā arī 

internetā publiskoti 

rakstu krājumi 

 

1 izdevums 

 

1 izdevums 

 

1 katalogs reizi 2 

gados 

20 publikācijas presē 

 Sagatavot un izdot rakstu 

krājumus „Talsu novada muzeja 

raksti. II”; „Talsu novada muzeja 

raksti. III” 

 Dalība izdevuma „Talsiem – 100” 

veidošanā 

 Izdevums „Talsu pilskalns” 

sadarbībā ar J. Asari 

 Sagatavot un izdot mākslas 

katalogus 

 Sagatavot publikācijas reģiona 

laikrakstā „Talsu Vēstis” un citos 

periodiskajos izdevumos 

 

2016., 2019. 

 

 

 

2016.–2017. 

 

 

2019. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021.  

 

 

A, B – 
VKKF, 

Talsu 

novada 

kultūras 

projektu 

konkurss 

 

2.3. Veikt muzeja krājuma zinātnisko izpēti 

Sniegta plašāka 

informācija par 

muzeja glabāto 

novada dabas un 

kultūras 

mantojumu 

Pilnīgāk pētīts 

muzeja krājums 

Veikta detalizēta 

apraksta veidošana, 

vizuālā fiksācija, 

apraksta reģistrēšana 

15–30  vienībām gadā15/ 

35–60  vienībām gadā16 

Turpināt muzeja krājuma kolekciju 

zinātnisko izpēti 

 mākslas kolekcijai 

 dabas kolekcijai 

 

 

 

2016.–2021. 

2018.–2021. 

A 

 

                                                 
15 ar pašreizējo darbinieku skaitu 
16 ar papildus darbinieku – speciālistu mākslas jautājumos 
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3. mērķis: 

Nodrošināt iespēju novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt novada vēsturi, mākslas norises, dabas procesus un kultūras 

mantojumu, popularizējot muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātus 

 

 

U
Z

D
E

V
U

M
I 

 

PLĀNOTIE 

REZULTĀTI - 

GALAPRODUKTI  

 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI AKTIVITĀTES  

. 

IZPILDES 

LAIKS 

 

FINANŠU 

AVOTS KVALITATĪVIE 

 

KVANTITATĪVIE 

3.1. Iekārtot novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu raksturojošas ekspozīcijas un izstādes 

Apmeklētājiem 

iespēja iepazīt 

novada vēstures 

notikumus, 

mākslas dzīves 

attīstību, dabas 

norises, kultūras 

mantojumu 

Novada iedzīvotājos 

un viesos vairota 

izpratne par novada 

vēstures mantojuma, 

mākslas norišu un 

dabas bagātībām 

1 jauna ekspozīcija; 

3 pilnveidotas 

ekspozīcijas 

30 

 izstādes gadā 

 

 Ekspozīcijas: 

 Dabas ekspozīcijas sienu foto 

planšetu atjaunošana  

 Arheoloģijas ekspozīcijas 

rekonstrukcija 

 Muižu vēsturei veltītas 

ekspozīcijas sagatavošana, 

akcentējot muzeja ēkas pirmo 

īpašnieku – fon Firksu –  dzimtu  

 Etnogrāfijas ekspozīcijas 

pilnveidošana  

(papildināt ar digitālu stendu par 

Talsu novada tautastērpiem) 

 Izstādes muzejā un ārpus muzeja 

krājuma izstādes: 

 vimpeļi muzeja krājumā 

 muzeja jaunieguvumi 

par vēstures tēmām: 

 jauno ekspozīciju papildinošas 

izstādes 

 

2017. 

 

2020. 

 

2021. 

 

 

 

2021. 

 

 

 

 

 

2017. 

2018., 2021. 

 

2016.–2021. 

 

A, B – 
VKKF, 

Talsu 

novada 

kultūras 

projektu 

konkurss 
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 UNESCO nedēļai veltīta izstāde 

 Izsūtīto piemiņai veltīta izstāde 

 Ceļojoša izstāde K. F. Amendas 

piemiņai  

 „Neba maize pati nāca”  

 Sports un izcilākie novada 

sportisti 

 Ceļojoša izstāde „Arheoloģijas 

pieminekļi un to pētniecība 

Talsu novadā 

 Strēlnieku vēstures lappuses 

 Talsu novadnieki 2. pasaules 

karā 

 Ceļojošā izstāde par Talsu 

apriņķa iedzīvotāju 

deportācijām 

 „Padomju laiks”  

 

2016.–2021. 

2016. 

2016. 

 

2016., rudens 

2017. 

 

2017. 

 

 

2018. 

2019. 

 

2020. 

 

 

2021. 

   par mākslas dzīvi: 

 Tradicionālā (kopš 1929.) 

novada mākslinieku darbu 

izstāde; 

 Talsu mākslinieku grupas un 

personālās izstādes 

 Frederika Fībiga 135. dzimšanas 

dienas atzīmēšana (ekspedīcija 

un izstāde) 

 

par dabas norisēm: 

 Dabas norises raksturojošas 

izstādes atbilstoši gadalaikam 

 Izstādes  par ornitoloģiju  

 Tematiskas ziedu izstādes 

 Dabas foto izstādes 

 

2016.–2021. 

 

 

2016.–2021. 

 

2020. 

 

 

 

 

2016.–2021. 
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 Gada dzīvnieks, augs (stends) 

 Dižkoki Talsu novadā (stends) 

 Ceļojošās izstādes par dabu 

(Putnu dienas `2016) 

 

 
2016. 

3.2. Akcentēt sabiedrībā novadam nozīmīgus kultūrvēsturiskus notikumus 

Apmeklētājs var 

gūt pilnīgāku 

priekšstatu par 

novadam 

nozīmīgiem 
kultūrvēsturiskiem 
notikumiem 

Padziļināta 

iedzīvotāju izpratne 

par nozīmīgiem 

kultūrvēsturiskiem 

notikumiem un 

personībām 

Regulāras 

kultūrvēsturiskiem 

notikumiem veltītas 

aktivitātes 

Sarīkojumi un izstādes: 

 Nozīmīgu novada personību 

jubilejas un atceres dienas 

 Vēsturiski nozīmīgu notikumu 

atceres 

 Barikādēm – 25  

 Muzeja 20. gadadiena 

K. Mīlenbaha ielā 19: „20 gadi 20 

mirkļos” 

 Ernestam Dinsberģim – 200  

 Latvijai – 100 

 
2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016. 

2016. 

 
 

 

2016. 
 

2018. 

A, B – 
VKKF, 

Talsu 

novada 

kultūras 

projektu 

konkurss 

 

3.3. Veicināt mākslas jomas attīstību novadā, rūpēties par tās popularizēšanu 

Aktīva Talsu 

novada mākslas 

dzīve, iespēja 

iedzīvotājiem 

iepazīt 

mākslinieku 

veikumu 

Sekmēta novada 

mākslinieku darbība, 

mākslas dzīves 

attīstība, iespēja to 

iepazīt 

Regulāras mākslas 

izstādes un pasākumi 

 Talsu mākslinieku darbu izstādes 

ikgadējās Mākslas dienās; 

 Mākslinieku devuma novērtēšana 

ar Žaņa Sūniņa prēmijas 

pasniegšanu ik gadu 

 Talsu mākslinieku 

personālizstādes 

 Talsu mākslinieku darbu izstādes 

citviet Latvijā un ārzemēs 

 Novada fotomākslinieku izstādes 

 Novada lietišķās mākslas studiju 

2016.–2021. 

 

 

 

A, B – 
VKKF, 

Talsu 

novada 

kultūras 

projektu 

konkurss 
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izstādes 

 Regulāras tikšanās ar 

profesionālās un amatiermākslas 

pārstāvjiem 

 Sadarbība ar Talsu novada 

sadraudzības pilsētu 

māksliniekiem (Lejre Dānijā, 

Alānija Turcijā, Kuresāre Igaunijā, 

Prieņi Lietuvā, Sederčēpinga 

Zviedrijā, Telavi Gruzijā) 

3.4. Sniegt apmeklētājiem intelektuālu un emocionālu baudījumu, izglītojošās aktivitātēs iepazīstinot ar Talsu novada vēsturi, kultūru, 

mākslu un dabu 

Vairotas 

apmeklētāju 

zināšanas un 

radīts emocionāls 

līdzpārdzīvojums, 

dažādās formās 

izzinot novada 

vēsturi, kultūru, 

mākslu un dabu 

Dažādām 

intelektuālajām un 

emocionālajām 

vajadzībām 

piemērots izglītojošo 

aktivitāšu 

piedāvājums, kas 

vairo interesi par 

novada kultūrvēsturi 

8–9  

novadītas programmas 

(nosaukumi)17/ 10–20  

novadītas programmas 

(nosaukumi)18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 lekcijas gadā19/20 

lekcijas gadā20 

 Izglītojošas programmas formālās 

izglītības ietvaros un kā mūžizglītības 

sastāvdaļa, t. sk.: 

 Tiguļkalna stāsts 

 Krustabas 

 Gadskārtas 

 Tērpi un etiķete cauri gadsimtiem 

 pasaules kara laiks Talsos 

 Pionieru organizācija 

 Talsu nami 
 Izglītojošas programmas uz jaunās 

ekspozīcijas bāzes 

 Mākslas jomai veltītu izglītojošu 

programmu izveide 

 Izglītojošu programmu izveide 

ģimenēm 

 Lekcijas 

 Tematiski pasākumi, t. sk.: 

2016.–2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, B – 
VKKF, 

Talsu 

novada 

kultūras 

projektu 

konkurss 

                                                 
17 ar pašreizējo darbinieku skaitu 
18 ar papildus darbiniekiem – speciālistu mākslas jautājumos, speciālistu darbā ar sabiedrību 
19 ar pašreizējo darbinieku skaitu 
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30 pasākumi 

 

 

 

 

 

 

 

10 ekskursijas gadā21/ 

12–20 ekskursijas 

gadā22 

 

 

 Pasākumu piedāvājums pieaugušo  

izglītības nedēļā 

 Piedāvājums UNESCO nedēļā 

 Starptautiskās muzeju dienas 

atzīmēšana 

 Dalība „Muzeju nakts” akcijā 

 „Neba maize pati nāca” 

 Kukaiņu vērošana Talsu 

dendroloģiskajā parkā ar kukaiņu 

pētnieku   

 Tematisku ekskursiju piedāvājums pa 

muzeju, pilsētu, novadu 

 Talsu novada muzeja Lasījumi `2018 

 Pie muzeja izvietot Bēthovena, 

Amendas muzikālo soliņu ar 

informāciju  

 Atjaunot pastaigu takas 

dendroloģiskajā parkā reto kokaugu 

iepazīšanai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. 

2020. 

 

 

2021. 

3.5. Sniegt daudzpusīgu informāciju par muzeja piedāvājumu, nodrošinot apmeklētāju ērtības 

Vairota muzeja 

pieejamība 

Nodrošināta iespēja 

iepazīt muzeja 

glabāto kultūras 

mantojumu un 

piedāvājumu 

Regulāri  Popularizēt muzeja piedāvājumu 

plašsaziņas līdzekļos (presē, mājas 

lapā, internetvietnēs, Talsu 

televīzijā, radio) 

 Izmantot vizuālo reklāmu (afišas, 

ielūgumi, informācijas lapas); 

 Veikt telefonisku informēšanu 

mērķgrupām; 

 Sūtīt elektronisku informāciju par 

muzeja aktualitātēm 

 Izgatavot suvenīrus ar muzeja 

2016.–2021. 

 

 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            
20 ar papildus darbinieku – speciālistu mākslas jautājumos 
21 ar pašreizējo darbinieku skaitu 
22 ar papildus darbinieku – speciālistu darbā ar sabiedrību 
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informatīvajām norādēm 

 Veidot pieejamas ekspozīcijas, 

izstādes cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem 

 Turpināt veidot skaistu un sakoptu 

ēkas apkārtni un muzeja telpu 

interjeru ar nacionāli tautiskā stila 

iezīmēm 

 Uzlabot mājas lapu 

 Veikt apgaismojuma 

rekonstrukciju muzeja izstāžu 

telpās 

 
 Ekspozīciju patstāvīgas iepazīšanas 

iespējai nodrošināt audiogidu 

 Izveidot muzeja piedāvājuma 
virtuālo tūri  

 Muzeja ēkā ierīkot liftu vai 

pacēlāju apmeklētāju vajadzībām 

 

2016.–2021.  

 

 

2016.–2021. 

 

 

 

2016. 

2016. 

 

 

 

2021. 

 

2021. 

 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – 

VKKF 

 

 

B – ES 

fondi 

3.6. Veikt sabiedrības viedokļu izpēti un analīzi 

Veidoti novada 

iedzīvotājiem 

nepieciešami 

muzeja 

pakalpojumi 

Pilnveidots  muzeja 

piedāvājums 

1 anketēšana gadā, 

aptaujājot 100 

respondentus 

 Noteikt pētāmo tematu; 

 Sagatavot anketas 

 Veikt anketu izplatīšanu 

 Analizēt dažādu mērķgrupu 

vajadzības un muzeja piedāvājuma 

novērtējumu 

 Noteikt nepieciešamās izmaņas  

muzeja darbības pilnveidošanai 

2016.–2021. A 

 



 

31 
 

 

4. mērķis: 

Nodrošināt muzeja pamatfunkciju kvalitatīvu īstenošanu 

 

 

U
Z

D
E

V
U

M
I 

 

PLĀNOTIE 

REZULTĀTI  

GALAPRODUKTI 

 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 

AKTIVITĀTES 

 

IZPILDES 

LAIKS 

 

FINANŠU 

AVOTS 

 
KVALITATĪVIE KVANTITATĪVIE 

4.1. Veidot un uzturēt stabilu muzeja materiāli tehnisko bāzi 

Kvalitatīvs 

muzeja 

piedāvājums 

dažādu 

sabiedrības 

mērķgrupu 

vajadzību 

apmierināšanai 

Nodrošināta muzeja 

darbība funkciju 

īstenošanai 

5 jauni datori ar 

nepieciešamo 

programmatūru; 

1 foto aprīkojuma 

papildinājums; 

3 zālēs renovēts 

apgaismojums  

 Inventāra iegāde 

 Pilna kadra fotoaparāts ar 

objektīvu 

 

 

 

 

 

2016.–2021. 

 

 

 

A 

4.2. Uzlabot ēku infrastruktūru 

  2 izremontētas 

tualetes; 2 nomainīti 

logi, griestu 

restaurācija 1 zālē; 4 

lielgabalu 

konservācija 

 Veikt tualešu remontu 

 Lielgabalu konservācija un 

atbilstoša novietošana 

 Griestu restaurācija Balkonzālē 

 Nomainīt logus 2. stāva vestibilā  

 Ierīkot papildus videokameras 

2016., 2017. 

2017. 

 

2017. 

2017. 

2020. 

A 

A 

B – 

VKKF 
A 

4.3. Veikt aktivitātes darbinieku resursu pilnveidošanai 

Iespējama 

kvalitatīvāka 

muzeja funkciju 

īstenošana 

Optimizēta muzeja 

struktūra, 

paaugstināta 

darbinieku 

kvalifikācija 

1 izveidota amata 

vieta; 

10 apmeklēti 

kvalifikācijas celšanas 

pasākumi gadā 

 Nodrošināt darbinieku 

tālākizglītību 

 Optimizēt komunikācijas jomā 

iesaistīto darbinieku sadarbību 

2016.–2021. 

 

 

2017. 

 

A 
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 Izveidot speciālista mākslas 

jautājumos amatu 

2018. 

 

 

4.4. Nodrošināt finansējumu muzeja stratēģiskā plāna īstenošanai 

Pietiekošs 

finansējums 

muzeja darbības 

nodrošināšanai  

Nodrošināta muzeja 

pamatdarbība 

Budžeta pieaugums 

katru gadu 

5 iesniegti projektu 

pieteikumi gadā23/ 6 – 

10 iesniegti projektu 

pieteikumi gadā24 

 Atbilstoša budžeta pamatojuma 

sagatavošana 

 Dalība projektu konkursos 

 

2016.–2021. 

 
A 

4.5. Sadarboties ar pašvaldību un tās institūcijām muzeja stratēģiskā plāna īstenošanai 

Veiksmīga 

sadarbība ar 

pašvaldību muzeja 

mērķu īstenošanai 

Nodrošināts 

pašvaldības atbalsts 

muzeja sekmīgai 

darbībai. 

Regulāri  

 

 Dalība pašvaldības kultūras 

iestāžu sanāksmēs 

 Sadarbība ar pašvaldības kultūras 

un izglītības iestādēm kopīgu 

mērķu īstenošanai 

 

2016.–2021. 

 
A 

 

 

 

                                                 
23 ar pašreizējo darbinieku skaitu 
24 ar papildus darbinieku – speciālistu darbā ar sabiedrību 
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3.2. Sagaidāmie darbības rezultāti  

3.2.1. Kvantitatīvie rādītāji    
N

r.
p
.k

.

..
 

Darba joma 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Krājuma darbs 

1.  Pārskata periodā inventarizēto krājuma 

vienību skaits  

700 700 700 700 700 700 

2.  Konservēto un restaurēto priekšmetu    A25 

skaits B 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3.  Izmantoto krājuma vienību skaits    C26 

 D 

5000 5000 5000 5000 5000 5000 

- 5020 5030 5050 5060 5080 

4.  Kopkatalogā ievadīto vienību skaits 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

5.  No krājuma deponēto vienību skaits 150 150 150 150 150 150 

Pētniecības darbs 

1. Priekšmetu skaits, kam veikta  C 

zinātniskā inventarizācija D 

15 15 30 30 30 30 

- - 35 40 50 60 

2. Publicēto monogrāfiju, katalogu skaits C 

 D 

2 - - 1 1 - 

2 - - 1 2 1 

Ekspozīciju darbs 

1.  Pastāvīgo ekspozīciju skaits  6 6 6 6 6 7 

2.  Izstāžu skaits muzejā 30 32 34 36 37 38 

3.  Izstāžu skaits ārpus muzeja  10 10 10 10 10 10 

Darbs ar apmeklētājiem 

1. Apmeklējumu skaits   C 

 D 

14000 14000 14000 14000 14000 14000 

- 14050 14100 14120 14150 14200 

2. Novadīto ekskursiju skaits C 

 D 

10 10 10 10 10 10 

- 12 14 16 18 20 

3. Izglītojošo programmu27 skaits C 

 D 

8 8 9 9 9 9 

- 10 12 14 16 20 

4. Aptaujāto apmeklētāju skaits 100 100 100 100 100 100 

5. Ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem28  2000 2000 2000 2000 2000 2000 

                                                 
25 A – pašvaldības dotācija budžeta ietvaros. B – papildus finanšu  resursi 
26 C – ar pašreizējo darbinieku skaitu. D – ar papildus darbiniekiem – speciālistu darbā ar sabiedrību, speciālistu 

mākslas jautājumos 
27 Novadīto programmu nosaukumu skaits 
28 Stundas gadā, saskaņā ar apmeklētājiem norādīto muzeja darba laiku 



 

 

6. Muzejs pieejams ārpus regulārā darba 

laika29 (stundu skaits gadā) 

500 500 500 500 500 500 

Finansējuma piesaiste 

1. Iesniegto projektu skaits C 

 D 

5 5 5 5 5 5 

- 6 7 8 9 10 

  

3.2.2. Kvalitatīvie rādītāji  
 Īstenojot vidēja termiņa stratēģisko plānu, iecerēts sasniegt kvalitatīvus 

darba rezultātus visos muzeja darbības virzienos: 

 Muzeja krājuma veidošanā un saglabāšanā: 

muzeja krājums kļūs daudzveidīgāks, vispusīgi raksturojot novada kultūras 

mantojumu, nodrošināta tā saglabāšana un izmantošana; 

 Pētniecības darbā: 

sabiedrībā vairota izpratne par novada vēstures mantojuma, mākslas norišu 

un dabas bagātībām, publikācijās un digitāli pieejama informācija par Talsu 

novada kultūrvēsturi. 

 Komunikācijas darbā: 

dažādām apmeklētāju intelektuālajām un emocionālajām vajadzībām 

piemērots muzeja piedāvājums, nodrošināta iespēja to iepazīt. 

 Muzeja darbības nodrošināšanā: 

pietiekoši  finanšu un cilvēkresursi muzeja darbības mērķu īstenošanai. 

 

3.3. Programmas īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi 

Nr. p. k. Stratēģijas apakšprogrammas 

(atbilst mērķiem)  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Krājuma darbs A30 4 4 4 4 4 4 

2. 

 

Pētnieciskais darbs  A 

B31 

4 4 4 4 4 4 

- - 5 5 5 5 

3. Komunikācijas darbs:       

3.1. 

 

Darbs ar sabiedrību A 

B 

1 1 1 1 1 1 

- 2 2 2 2 2 

3.2. Izglītojošais darbs 1 1 1 1 1 1 

4. Darbības nodrošināšana A 13  12 12 12 12 12 

 KOPĀ: A 

B 

23 23 23 23 23 23 

- 23 24 24 24 24 

 

 

                                                 
29 Sestdienas, svētdienas, svētku dienas, darbdienas pēc plkst. 1700 (regulārais darba laiks – darbdienās no  

plkst. 900– 1700). 
30 Esošo muzeja darbinieku štata vietu skaits 
31 Papildus paredzēto muzeja darbinieku štata vietu skaits 



 

 

4. PĀRRAUDZĪBA UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA 

 

 Par muzeja Darbības un stratēģiskā plāna izpildi atbild muzeja direktors.  

Muzeja stratēģijas virzība tiek pārskatīta gada nogalē, ja nepieciešams, tiek 

koriģēts plāns. To veic Zinātniskā padome direktora vietnieka vadībā.  

Stratēģiskā plāna un gada darba plāna izpilde tiek izvērtēta arī darbinieku 

kopsapulcē reizi gadā – gada sākumā.  

  

Kārtējo uzdevumu izpilde tiek pārrunāta darbinieku un vadības apspriedēs 

reizi mēnesī.  

 Gada sākumā tiek sagatavots pārskats par aizvadīto gadu. Dati tiek 

publiskoti arī informācijas sistēmā Latvijas digitālā kultūras karte.   

Ar ikgadējo darba plānu un darbības pārskatu tiek iepazīstināta Talsu 

novada pašvaldība. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A. Lācarus 
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Dokuments raksturo Talsu novada muzeja krājuma darba norisi, 

nosaka 2016.–2021. gadā veicamos uzdevumus izvirzītā krājuma darba 

mērķa sasniegšanai. 

 
  

1. KRĀJUMA DARBA MĒRĶIS: 

 

Veidot tādu muzeja krājumu, kas ikvienam interesentam un nākošām 

paaudzēm ļautu iepazīt novada vēstures, kultūras, mākslas norišu un dabas 

bagātības 
 

 

2. KRĀJUMA DARBA UZDEVUMI 

 

 Papildināt muzeja krājumu atbilstoši muzeja misijai; 

 Veikt krājuma uzskaiti atbilstoši MK Noteikumiem par Nacionālo 

muzeju krājumu un Talsu novada muzeja Noteikumiem par muzeja 

krājumu; 

 Nodrošināt krājuma priekšmetu saglabātību nākamajām paaudzēm. 

 

M u z e j a  k r ā j u m a  d a r b a  m ē r ķ i s  u n  u z d e v u m i  p a l ī d z ē s  

v e i d o t  m u z e j a  k r ā j u m u  n e v i s  k ā  p a š m ē r ķ i ,  b e t  k ā  

l ī d z e k l i ,  i z e j m a t e r i ā lu  s a r u n a i  a r  s a b i e d r ī b u .  

 

 
3. KRĀJUMA DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

Lai veiktu krājuma darbu atbilstoši muzeja misijai un noteiktajiem 

mērķiem, muzejā izveidota noteikta krājuma darba organizācijas sistēma. 

Krājuma darba organizāciju muzejā nosaka Noteikumi par muzeja 

krājumu saskaņā ar Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu.  

  Ar muzeja krājuma papildināšanu, priekšmetu izvērtēšanu un 

saglabāšanu saistītos jautājumus izskata Krājuma komisija, ko vada 

galvenais krājuma glabātājs. Krājuma komisijas darbību nosaka muzeja 

direktora apstiprināts nolikums. Krājuma darba stratēģisko virzību 

nosaka muzeja Zinātniskā padome, kas darbojas saskaņā ar muzeja 

direktora apstiprinātu nolikumu. 

  Muzeja krājuma darbs ietver: 

 krājuma veidošanu 

 uzskaiti 

 saglabāšanu 

 izmantošanu. 



 

 

Saskaņā ar amatu aprakstiem šo darbu veic Krājuma nodaļas 4 

darbinieki. Atsevišķas krājuma darba jomās iesaistīti arī Vēstures 

nodaļas speciālisti, galvenie speciālisti mākslas, dabas jautājumos. 

Krājuma darbā veidojusies dokumentācija tiek iekļauta muzeja 

zinātniskajā arhīvā. 

 

 
4. KRĀJUMA VEIDOŠANA 

 

4.1. Krājuma saturs  

Saskaņā ar muzeja misiju krājums veidojams kā novada 

kultūrvēsturi raksturojošu liecību kopums. Muzeja krājums raksturo 

Talsu novada vēsturi, mākslu, dabu. Tomēr līdztekus tam, ka krājums 

raksturo lokālas nozīmes faktus, tas liecina arī par valsti un sabiedrību 

kopumā.  

Muzeja krājums raksturo dažādus periodus, hronoloģiski aptverot 

laiku no aizvēstures līdz mūsu dienām: 

Talsu novads aizvēstures periodā (paleozoja ēra–12./13. gs.); 

Talsu novads Livonijas konfederācijā (13. gs. v.–16. gs.);  

Talsu novads Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā (16. gs. b.–18. 

gs.b.); 
Talsu novads Kurzemes guberņā (18. gs. b.–20. gs. sāk.); 

Talsu novads 1. Pasaules kara laikā (1915–1918); 

Talsu novads 1. Latvijas Republikā (1918–1940); 

Talsu novads 2. pasaules kara laikā (1941–1945); 

Talsu novads Latvijas PSR sastāvā (1945–1990); 

Talsu novads neatkarības atjaunošanas periodā (1990–1991); 

Talsu novads mūsdienu Latvijā (no 1992). 

  Krājuma priekšmeti attiecīgi raksturo novada attīstību šais laika 

periodos, kā arī tēmas: 

Talsu novada mākslinieku daiļrade; 

Talsu novada  vide un dabas bagātības. 

  Teritoriāli krājuma priekšmeti aptver Talsu novadu, kā arī Rojas, 

Mērsraga, Dundagas novadus, kas līdz 2009. gada reformai ietilpa Talsu 

rajona sastāvā.  

Muzeja krājumu veido sekojošas priekšmetu grupas (nosacītas 

kolekcijas):  

Arheoloģiskie priekšmeti; 

Etnogrāfiskie, sadzīves priekšmeti; 

Numismātika; 

Dokumenti; 

Grāmatas un iespieddarbi; 

Fotogrāfijas; 

Mākslas priekšmeti; 



 

 

Lietišķā māksla; 

Dabas priekšmeti; 

Foto negatīvi. 

  Muzeja krājums sistemātiski sākts veidot 1960. gadu beigās. Tad 

krājuma veidošanas tendences noteikusi valdošā PSKP ideoloģija, kas 

izpaužas arī krājuma saturā. Jau šie komplektēšanas principi paši par sevi 

ir laikmeta liecība. Šajā laikā krājumu galvenokārt papildinājuši Talsu 

rajona uzņēmumu, organizāciju, kolhozu un padomju saimniecību 

darbību raksturojoši dokumenti un fotogrāfijas, materiāli par Talsu 

rajona darbaļaužu sasniegumiem lauksaimniecībā, rūpniecībā, izglītībā 

un kultūrā, īstenojot PSKP kongresu lēmumus.  

Muzeja krājumā ir vairāk kā 1000 arheoloģijas priekšmetu, 

attiecināmi uz laiku no 2. g.t. pr. Kr. līdz 16. g.s. Liela daļa no tiem 

iegūti arheoloģiskajos izrakumos Vilkmuižas ezerā un raksturo 

galvenokārt 11.–14. gadsimta kuršu tradīcijas. Pēdējie apjomīgākie 

arheoloģijas kolekcijas papildinājumi ir Nurmuižas kompleksa 

arheoloģiskās uzraudzības darbu laikā 2008.–2009. gadā iegūtie 

priekšmeti, kā arī savrupatradumi (ieroči, rotas). 

Etnogrāfisko priekšmetu grupu veido darbarīki, sadzīves 

priekšmeti, tautas mūzikas instrumenti, tautastērpu sastāvdaļas u. c., 

raksturojot latviešu dzīvesveidu no 19. gadsimta.  

Numismātikas vākumu veido naudaszīmes un monētas, kas 

atrastas vai lietotas novada teritorijā. Tās iegūtas arheoloģiskos 

izrakumos un savrupatradumos, kā arī no privātām kolekcijām vai 

bankas naudas maiņas laikā. Liels daudzums monētu iegūts no Mārtiņa 

Brāzmas privātkolekcijas. Tajā vecākās ir senās Romas monētas, bet 

pārsvarā pārstāvētas dažādu valstu naudas vienības, vairums – 20. 

gadsimta –, kuras M. Brāzmam savulaik dāvinājuši viņa kolekcijas 

apmeklētāji. 

Dokumentu krājumu veido māju dokumenti no 19. gs., skolu 

liecības, dažu likvidēto skolu arhīvi, draudžu dokumenti, novada 

sabiedrisko un kultūras dzīvi raksturojoši dokumenti.  

Grāmatu, iespieddarbu kolekciju veido reliģiskā literatūra, kur 

vērtīgākais – Glika tulkotais Bībeles pirmizdevums (1689), mācību 

grāmatas, Talsu novadā izdotā literatūra, izdevumi par Talsu novadu, 

novadnieku darbi. Iespieddarbi – ielūgumi, afišas, pastkartes – stāsta par 

kultūras un sadzīves norisēm. 

Fotogrāfiju krājums ir viens no bagātīgākajiem, rādot darba 

procesus laukos, amatnieku darbnīcas pilsētā, laucinieku un pilsētnieku 

apģērbu, ievērojamus novadniekus un spilgtākos notikumus. Īpaši 

izceļami Talsu fotogrāfu fiksētie pilsētas skati. 

Mākslas kolekcija sistemātiski sākta veidot 1970. gados, līdz ar 

mākslas nodaļas izveidošanu muzejā. Mākslas priekšmetu krājums 

regulāri tiek papildināts.  



 

 

Lietišķās mākslas krājumu regulāri papildina tekstilizstrādājumi, 

adījumi. Skaitliski liela ir etnogrāfes novadnieces Ilgas Madres rokdarbu 

tehniku paraugu kolekcija. 

Dabas priekšmetu grupā vecākie novada aizvēstures liecinieki ir 

Talsu teritorijā veiktu ģeoloģisko urbumu fragmenti ar paleozoja ēras 

fosīlijām, kā arī bruņuzivs bruņu plātnes fragmenti. Talsu novada muzejs 

ir viens no retajiem novadu muzejiem Latvijā, kur tiek glabāti kvartāra 

perioda mamutu dzerokļu un ilkņa fragmenti. Dabu raksturojošu 

priekšmetu grupu regulāri papildina taureņu, kukaiņu paraugi, putnu 

izbāžņi. 

 Foto negatīvu kolekcija raksturo novada ekonomisko, 

sabiedrisko, kultūras, sporta dzīvi, attīstību kopš 1972.  gada.  Kopš 

2010. gada, līdz ar digitālas foto tehnikas pielietojumu muzejā, tā vairs 

regulāri netiek papildināta. Turklāt daļa foto negatīvu (krāsu filmu u. c.) 

bez pamata tikuši iekļauti pamatkrājumā. Tāpēc fotofilmu negatīvu 

kolekcija pārskatāma, atlasot muzeja mērķiem atbilstošos.  

 Laika gaitā arī citas krājuma priekšmetu grupas dažādu iemeslu 

dēļ papildinājušās ar mazvērtīgiem un bojātiem priekšmetiem. Tie 

neatbilst pamatkrājuma kritērijiem, tāpēc pārceļami uz palīgkrājumu vai 

atsavināmi. 

Muzeja krājums turpināms veidot atbilstoši muzeja misijai, 

sniedzot ikvienam interesentam un nākošām paaudzēm iespēju iepazīt 

novada vēstures, mākslas norišu un dabas bagātības. Papildināmas visas 

priekšmetu grupas.  

Veidojot krājumu, līdz ar nacionāli tautiska stila akcentēšanu 

muzejā, turpināma 1920.–30.gadu  kvalitatīvu interjera priekšmetu 

komplektēšana ar nacionāli tautiska stila iezīmēm.   

Etnogrāfijas kolekcija papildināma ar darba rīkiem, iedzīves 

priekšmetiem, novada tautas tērpiem un tā piederumiem, tekstilijām. 

Tiek pētīta Dziesmu svētku, koru kustība un papildināma koru un deju 

kolektīvu skatuves tērpu kolekcija.  

Pievēršama uzmanība materiālu vākumam par novadniekiem –  

kultūras un zinātnes darbiniekiem (20. gs. līdz mūsdienām). 

Lai arī kopš 1960. gadiem muzeja krājums papildināts ar 

sociālisma sabiedrību raksturojošiem priekšmetiem, tie galvenokārt ir 

foto un dokumentāras liecības. Trūkst attiecīgā perioda sadzīves, 

interjera priekšmetu, tāpēc turpināma to komplektēšana.  

Dabas priekšmetu kolekcijai prioritāri papildināma kukaiņu grupa. 

 

Krājumā neiekļauj:  

lauksaimniecības tehniku, 

senos transportlīdzekļus (ratus, kamanas), 

ģeodēzijas, meliorācijas instrumentus, 

koka un metāla apstrādes piederumus, 



 

 

lielgabarīta sadzīves tehniku, 

televizorus 

(jo nevar nodrošināt to izvietošanu un tāda profila priekšmetus Talsos 

krāj Latvijas Lauksaimniecības  muzejs), 

grāmatas (izņemot Talsu novadā izdoto literatūru, izdevumus par Talsu 

novadu, novadnieku darbus un mācību grāmatas). 

  

 

4.2. Krājuma papildināšanas kritēriji 

Muzeja krājums nevar augt bezgalīgi. Mūsdienu 

patērētājsabiedrība rada arvien vairāk lietu, arī krājuma pārvaldības 

izmaksas pieaug. Tāpēc īpaši svarīgi krājuma papildināšanā veikt atlasi. 

Lai pieņemtu priekšmetu muzeja krājumā, tam jāatbilst 

noteiktiem kritērijiem: 

 priekšmets atbilst muzeja misijai, ir noderīgs muzeja mērķu un 

uzdevumu īstenošanai 

 tam piemīt zinātniska, kultūrvēsturiska, mākslinieciska vērtība 

 priekšmetu būs iespējams eksponēt vai izmantot zinātniskai izpētei 

 priekšmetu iespējams novietot krātuvē, nodrošinot atbilstošus 

glabāšanas apstākļus. 

 Muzeja pamatkrājumu papildina ar priekšmetiem, ja: 

 krājumā nav analogs priekšmets; 

 priekšmets labi saglabājies; 

 priekšmetam piemīt informatīva vērtība; 

 iespējams nodrošināt priekšmeta ilglaicīgu saglabāšanu. 

 Priekšmets nokļūst palīgkrājumā, ja: 

 krājumā ir analogs priekšmets 

 nav pietiekoši labi saglabājies (pēc restaurācijas varētu ievietot 

pamatkrājumā) 

 nepietiekoši izpētīts priekšmets (pēc izpētes varētu ievietot 

pamatkrājumā) 

 priekšmetam nevar nodrošināt ilglaicīgu saglabātību (krāsu foto, ar 

krāsu printeri veidoti dokumenti u. tml.) 

 priekšmetu paredzēts izmantot izglītojošā darbā (ja neatbilst 

pamatkrājuma kritērijiem) 

 tam zemāka mākslinieciskā vērtība 

 izgatavots ekspozīciju, izglītojošā darba vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Krājuma papildināšanas metodes: 

  
Galvenokārt muzeja krājums tiek papildināts dāvinājumu un 

pirkumu veidā. Dāvinājumi veido lielāko daļu no muzeja jaunieguvumiem. 

Ar pirkumiem regulāri tiek papildināta etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu 

kolekcija. Ik gadus pirkumi papildina mākslas kolekciju. Arī lietišķās 

mākslas kolekcija visbiežāk tiek papildināta pirkumu veidā. Retāk muzeja 

krājums tiek papildināts, pieņemot priekšmetus no citas institūcijas, 

ekspedīcijās vai pieņemot kā novēlējumus.   

 

 
5. KRĀJUMA UZSKAITE 

 
 Muzeja krājuma uzskaiti nodrošina muzeja priekšmeta iegūšanas 

dokumentu noformēšana līguma veidā, reģistrēšana inventāra grāmatās, 

klasifikācija, uzskaites kartotēku un topogrāfijas veidošana.  

 Krājums tiek uzskaitīts Nacionālajā muzeju krājuma  kopkatalogā 

(NMKK). Ievadīti dati par  arheoloģijas, mākslas, fotogrāfiju 

kolekcijām, plāksnēm. Iesākta dokumentu un iespieddarbu uzskaite 

NMKK. Darbs pie datu ievades Nacionālajā muzeju kopkatalogā 

turpināms, ievadot sekojošas priekšmetu grupas: keramikas, sprēslīcu, 

dabas kolekciju, grāmatu, karogu un vimpeļu (veksioloģijas), 

numismātikas. 

Krājuma uzskaites pilnveidošanai papildināma priekšmetu 

topogrāfija un pilnveidojama muzeja priekšmetu uzskaites kartotēka. 
 

 

6. KRĀJUMA SAGLABĀŠANA 

 

Krājuma saglabāšanā uzdevums nodrošināt krājuma priekšmetiem 

nepieciešamos glabāšanas apstākļus, tā sniedzot iespēju novada ļaudīm, 

viesiem un nākošām paaudzēm iepazīt muzeja krājumu. 

Līdz ar jaunās krājuma novietnes ieguvi 2006. gadā nodrošināta 

atsevišķa uzglabāšana liela izmēra krājuma priekšmetiem, mākslas 

kolekcijai, tekstilijām, keramikai, dabas kolekcijai.  

Jaunajā krājuma novietnē uzlabojusies priekšmetu pirmapstrāde: ir 

izolators un telpas apstrādei. Pirms novietošanas jaunajās krājuma 

novietnēs ērti veicama priekšmetu izvērtēšana, tīrīšana un apstrāde pret 

insektiem.  

Muzejā nav restauratora amats, tāpēc muzeja priekšmetu 

konservācija un restaurācija tiek uzticēta sertificētiem speciālistiem. 

Regulāri tiek turpināta gleznu kolekcijas konservācija un restaurācija, 

restaurējot 1–2 darbus gadā.  
 

 

 



 

 

7. KRĀJUMA IZMANTOŠANA 

 

 Krājuma darbs – krājuma veidošana, uzskaite un saglabāšana – 

vērsts uz tā izmantošanu.  

Muzeja krājums tiek izmantots 
 pētnieciskajā darbā 

 ekspozīciju iekārtošanā 

 izstāžu iekārtošanā muzejā un ārpus tā, t. sk. ceļojošo izstāžu 

iekārtošanā 

 izglītojošajā darbā (lekcijas, pasākumi, izglītojošas programmas, 

konsultācijas) 

 deponēšanā. 

Krājums tiek izmantots, veicot pētniecisko darbu muzejā, kā 

rezultātā top ekspozīcijas, izstādes, publikācijas, izglītojoša darba 

piedāvājums. Muzeja priekšmetus izmanto arī citas institūcijas, 

novadpētnieki un studenti. Lai gūtu informāciju par muzeja priekšmetiem, 

apmeklētājiem pieejamas muzeja kartotēkas. Lai aplūkotu krājuma 

priekšmetu de visu, apmeklētāji izpilda Krājuma priekšmetu pasūtījuma 

veidlapu. Muzeja krājuma uzziņu materiālus un priekšmetus apmeklētāji 

var iepazīt bez maksas. Par atsevišķiem krājuma priekšmetu izmantošanas 

veidiem noteikta maksa saskaņā ar Noteikumiem par Talsu novada muzeja 

maksas pakalpojumiem. 

Muzeja priekšmetu eksponēšanu ekspozīcijās un izstādēs veic, ja 

iespējams nodrošināt to saglabātību eksponēšanas apstākļos. Ceļojošajās 

izstādēs muzeja priekšmeti tieši netiek izmantoti, jo nevar garantēt to 

saglabātību. Muzeja krājums tiek izmantots ceļojošo izstāžu sagatavošanā.  

 Izglītojošajā darbā tiek izmantoti gan muzeja priekšmeti, gan to 

atdarinājumi. Visbiežāk krājuma priekšmeti tiek izmantoti izglītojošās 

programmās. Tās notiek gan muzejā, gan novada skolās un citās iestādēs. 

Pamatkrājuma priekšmetus izglītojošās programmās pielieto tikai vizuālai 

uzskatei, ar palīgkrājuma priekšmetiem un atdarinājumiem iespējams 

darboties arī praktiski.  

Muzeja priekšmeti tiek deponēti – uz laiku izsniegti – citiem 

muzejiem vai institūcijām, ja iespējams nodrošināt priekšmetu drošību un 

saglabātību.  

Nereti Talsu novada muzeja deponētie priekšmeti papildina citu Latvijas 

muzeju izstādes (visbiežāk Kurzemes reģionā). Pārsvarā dažādām novada 

iestādēm tiek deponētas gleznas. Uz ilgāku laika periodu muzeja 

priekšmeti deponēti Dundagas novada Kubalu skolai – muzejam un 

Valdemārpils Meža muzejam.  
 

 

 

 

 

 



 

 

8. PROBLĒMAS KRĀJUMA DARBĀ 

 

Nepietiekošu finanšu resursu dēļ darbiniekiem jāatvēl laiks 

projektu pieteikumu sagatavošanai, kas kavē krājuma darba veikšanu. 

Centrālapkures režīma dēļ apgrūtināta krājuma priekšmetu 

saglabāšana – jāpieliek papildus pūles atbilstoša mikroklimata 

nodrošināšanā. 

Telpu trūkuma dēļ dokumentu, fotogrāfiju un iespieddarbu 

krājums, kā arī daļa mākslas kolekcijas, zinātniskais arhīvs atrodas 

speciālistu darba telpās. 
 

 

9. PRIORITĀTES KRĀJUMA DARBĀ  

 

Krājuma veidošanā: 

 Veicot krājuma esības pārbaudi, turpināt atlasīt bojātos, 

nerestaurējamos pamatkrājumam neatbilstošos priekšmetus, foto 

negatīvus atsavināšanai vai pārcelšanai uz palīgkrājumu  

 Padomju periodu raksturojošu sadzīves un interjera priekšmetu 

komplektēšana 

 Ē. Prokopoviča dokumentu kolekcijas apstrāde un sistematizācija, lai 

veiktu tās uzskaiti 

Krājuma uzskaitē: 

 Datu ievade Nacionālajā muzeju kopkatalogā  

 Digitālo attēlu uzskaites un glabāšanas sistēmas izstrāde. 

Krājuma saglabāšanā:  

 Nodrošināt iespējami optimālus glabāšanas apstākļus krājuma 

novietnēs. 

Krājuma izmantošanā: 

 Regulāri (reizi trīs gados) organizēt krājuma jaunieguvumu izstādes 

 Ekspozīcijās, izstādēs un izglītojošajā darbā iepazīstināt apmeklētājus 

ar iespējami lielāku muzeja krājuma daļu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. DARBĪBAS PLĀNS 2016.– 2021. GADAM32   

 

Nr.p

.k. 

Virsuzdevums Aktivitātes Rezultāts 

1. Papildināt 

krājumu ar 

novada 

kultūrvēsturi 

raksturojošām 

liecībām 

Speciālistu darbs krājuma komplektēšanā, t. sk.:  

 Padomju periodu aptverošu priekšmetu 

komplektēšana  

 Materiālu apzināšana par novadniekiem – 

kultūras, zinātnes darbiniekiem (20. gs.–

mūsdienas) 

 Ē. Prokopoviča dokumentu kolekcijas apstrāde 

 Kukaiņu kolekcijas papildināšana  

 

Krājums 

papildināts par 700 

vienībām gadā 

2. Pieejama, 

sistematizēta 

informācija par 

muzeja 

priekšmetiem 

 Jauniegūto priekšmetu uzskaite 

 

 Datorizēta krājuma uzskaite: regulāra 

informācijas ievadīšana NMKK par muzeja 

jauniegūtajiem un iepriekš uzskaitītajiem 

priekšmetiem 

 Muzeja priekšmetu esības pārbaude 
 

 Foto negatīvu kartotēkas ievadīšana digitāli 

 

 Digitālu fotogrāfiju arhīva veidošana 

 

 Digitālo attēlu uzskaites un glabāšanas sistēmas 

izstrāde 

700 inv. vienības 

gadā;  

1000 

 NMKK ievadītās 

vienības gadā; 

 

Ik gadu veikta 

esības pārbaude 

muzeja krājuma 

atsevišķai daļai; 

50 kartītes gadā 

 

3. Kvalitatīvi 

saglabāt Talsu 

novadu 

raksturojošo 

kultūras 

mantojumu 

 Muzeja priekšmetu konservācijas/ restaurācijas 

organizēšana; 

 

 Gleznu pārrāmēšana 

 

 Ikgadēja krājuma esības pārbaude 
 

 Aprīkojuma iegāde krājuma saglabāšanas 

apstākļu uzlabošanai: 

 atstarojošas plēves glabātuvju logiem; 
 ierīces klimata regulēšanai ekspozīciju telpās; 

 Inventāra iegāde krājuma priekšmetu 

izvietošanai 
 metāla skapis numismātikas kolekcijas   

glabāšanai;  
 rasējumu skapis;  
 kolekciju skapji dabas kolekcijai (ieži u. c.)  

 

1–2 konservētas/ 

restaurētas vien. 

gadā; 

5 pārrāmētas 

gleznas; 

500 krājuma vien. 

veikta esības  

pārbaude 

 

7  logi nodrošināti ar 

atstarojošām 

plēvēm; 

Iegādātas 4 ierīces 

klimata regulēšanai; 

4 skapji krājuma 

priekšmetu 

uzglabāšanai 

 

 

 

                                                 
32 Krājuma darba aktivitāšu plānotais finansējuma avots norādīts vidēja termiņa stratēģiskajā plānā (Darbības 

un attīstības stratēģija 2016.–2021. gadam). 



 

 

11. PAREDZAMIE KRĀJUMA DARBA REZULTĀTI 

 

 Muzeja krājums – daudzveidīgāks, vispusīgi raksturojot novada 

kultūras mantojumu 

 Muzeja darbiniekiem un klientiem ērti lietojama informācija 

par muzeja krājumu 

 Nepieļauta muzeja priekšmetu saglabātības pakāpes pasliktināšanās, 

nodrošinot to izmantošanu eksponēšanai, pētnieciskam, izglītojošam 

darbam. 
 

 

Domes priekšsēdētājs          A. Lācarus 
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Talsu novada muzeja  
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Dokuments raksturo Talsu novada muzeja pētnieciskā darba norisi, 

nosaka 2016.–2021. gadā veicamos uzdevumus izvirzītā pētnieciskā darba 

mērķa sasniegšanai. 

 
  

12. PĒTNIECISKĀ DARBA MĒRĶIS: 

 

Apzinot reģiona kultūrvēsturi, veidot sabiedrībā izpratni par novada dabas, 

kultūras mantojumu un tā nozīmi 
 

13. PĒTNIECISKĀ DARBA UZDEVUMI 

 

 Pētīt novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu raksturojošas tēmas 

 Sagatavot pētnieciskas publikācijas par Talsu novada vēsturi, mākslu, 

dabu un kultūras mantojumu 

 Veikt muzeja krājuma zinātnisko izpēti. 

 

P ē t n i e c i s k ā  d a r b a  m ē r ķ i s  u n  u z d e v u m i  p i r m k ā r t  v ē r s t i  u z  

l o k ā lā s  i d e n t i t ā t e s  a p z i n ā š a n o s  v i e t ē j ā  s a b i e d r ī b ā .  N o v a d a  

i z z i n ā š a n a ,  l e p n u m s  p a r  s a v u  v i e t u  v a r  b a g ā t i n ā t  k a t r u  

p e r s o n ī g i  u n  v e i c i n ā t  s a b i e d r ī b a s  a t t ī s t ī b u  i l g t e r m i ņ ā .  
 

14. PĒTNIECISKĀ DARBA RAKSTUROJUMS 

 

Pētnieciskais darbs norit sistemātiski, ņemot vērā muzeja mērķus un 

uzdevumus, sabiedrības vajadzības. Muzeja pētnieciskais darbs ir saistīts ar 

visām muzeja darba pamatjomām – krājuma, izglītojošo un komunikācijas 

darbu.  Tas ir viens no būtiskākajiem muzeja pamatdarbības veidiem, kas 

var ietekmēt izvirzīto mērķu īstenošanu un muzeja attīstību kopumā. 

Muzeja pētnieciskā darba virzību nosaka Zinātniskā padome, ko vada 

direktora vietnieks. Zinātniskās padomes darbību nosaka muzeja direktora 

apstiprināts nolikums. 

Pētnieciskais darbs noris divos virzienos: 

 tēmu izpēte 

 krājuma izpēte. 

Tēmu izvēli, ņemot vērā muzeja mērķus un uzdevumus, tēmas 

aktualitāti un sabiedrības vajadzības, apstiprina Zinātniskā padome.  

 Muzeja speciālisti ar vienu no savām izpētes tēmām iepazīstina 

zinātnisko lasījumu dienā reizi 3 gados.  

 Ik gadu muzeja speciālisti pēta vairāk kā 20 novada vēsturi, mākslu, 

dabu raksturojošu tēmu. Tās tiek sagatavotas iekļaušanai izdevumā „Talsu 

novada muzeja raksti”, kā arī tēmu izpētes rezultātā tiek veidotas izstādes, 



 

 

gatavotas lekcijas, izglītojošas programmas, publikācijas, materiālu 

apkopojumi turpmākajam darbam. 

Pētāmās tēmas aptver: 

 Talsu novada vēsturi 

 Talsu pilsētas vēsturi 

 Talsu novada profesionālo un amatiermākslu 

 vidi un vides izglītību Talsu rajonā.  

Krājuma zinātniskā izpēte tiek veikta, veidojot un reģistrējot 

priekšmeta detalizētu aprakstu, veicot vizuālo fiksāciju. Muzejā strādāts pie 

arheoloģijas, numismātikas kolekciju, skolu dokumentu un sprēslīcu 

zinātniskās izpētes. Tiks turpināta mākslas kolekcijas un dabas kolekcijas 

zinātniskā izpēte.  

 Pētnieciskā darba veikšanai tiek izmantoti: 

 muzeja krājums un materiāli 

 arhīvu fondi 

 citu Latvijas muzeju krājums 

 privātpersonu materiāli 

 bibliotēku fondi 

 interneta resursi.  

Saskaņā ar amatu aprakstiem pētniecisko darbu veic Krājuma un 

Vēstures nodaļu speciālisti, galvenie speciālisti mākslas, dabas jautājumos 

un galvenais speciālists izglītojošā darbā. 

Dokumentācija, kas radusies pētnieciskā darba rezultātā, tiek iekļauta 

muzeja zinātniskajā arhīvā. 

 
15. PĒTNIECISKĀ DARBA REZULTĀTI: 

 

 e k s p o z ī c i j u  u n  i z s t ā ž u  p l ā n i  

Pašlaik īstenoti  6 ekspozīciju plāni un apmeklētājiem piedāvātas 

ekspozīcijas: 

„Cauri Talsiem eju” 

 „Tics Dzintarkalns un Ansis Dreimanis” 

 „Senatnes liecības” 

 „Saimes istabā” 

 „Dabas daudzveidība Talsu novadā” 

„Ar vakardienas sauli” 

Ekspozīcijas regulāri saturiski, informatīvi, mākslinieciski tiek 

pilnveidotas. Pēdējās īstenotās ekspozīcijas plāns tapis 2015. gadā. 

Ik gadu tiek sagatavots ap 40 novada vēsturi, mākslu, dabu 

raksturojošas tematiskas izstādes.  

 r e f e r ā t i  

Sagatavoto lekciju temati aptver novada kultūrvēsturi no aizvēstures 

perioda līdz 1990. gadiem.  



 

 

 s c e n ā r i j i  i z g l ī t o j o š ā m  p r o g r a m m ā m  

Izglītojošo programmu īpatsvars muzeja piedāvājumā aizvien pieaug, 

vidēji ik gadu tiek sagatavoti 2 izglītojošo programmu scenāriji, kas 

tiek īstenoti. 

 p u b l i k ā c i j a s  

Pētnieciskas publikācijas par novada kultūrvēsturi tiek gatavotas 

izdošanai muzeja rakstu krājumā (reizi 3 gados), kā arī publicēšanai 

presē. Regulāri tiek sagatavoti mākslas izstāžu katalogi. 

 p a l ī g m a t e r i ā l i  (ekspozīciju, izstāžu ceļveži, informatīvās lapas 

u. c.)  

Pētnieciskā darba rezultātā top dažādi materiāli ekspozīciju, izstāžu 

saturiskai papildināšanai, turpmākajam pētniecības darbam. 

 k o n s u l t ā c i j a s  

Kā pētnieciskā darba rezultāts regulāri tiek sniegtas mutiskas un 

rakstiskas konsultācijas par dažādiem novada kultūrvēsturi 

raksturojošiem tematiem juridiskām un privātpersonām. 

 k r ā j u m a  p a p i l d i n ā š a n a  

Tematisko pētījumu veikšana palīdz papildināt muzeja krājumu ar 

novada kultūrvēsturi raksturojošām liecībām. 

Nereti tēmu izpētes procesā, izmantojot muzeja krājumu, tiek 

konstatēta un novērsta kāda nepilnība muzeja priekšmeta aprakstā. 

 k a r t o t ē k a s  u n  d a t u  b ā z e s  

Muzeja krājuma uzskaites kartotēka; 

Muzeja krājuma kolekciju zinātniskās izpētes uzskaites kartotēka; 

Personu kartotēka; 

Zinātniskā izrakstu kartotēka; 

Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs. 

 
16. PROBLĒMAS PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ 

 

Pētnieciskā darba norisi ietekmē ierobežoti personāla un finansu 

resursi.  

Līdztekus pētnieciskajam darbam speciālistiem veicami daudz citu 

amata pienākumu, kas ietekmē pētnieciskā darba apjoma iespējas. Līdz ar to 

mazāk tiek veikta krājuma zinātniskā izpēte, bet vairāk uzmanības pievērsts 

tēmu izpētei, kā rezultātā var tikt sagatavoti apmeklētājiem pieejamāki 

rezultāti (ekspozīcijas, lekcijas, programmas, publikācijas). 

Nepietiekošu finanšu resursu dēļ darbiniekiem jāpatērē daudz laika 

projektu pieteikumu sagatavošanai, kā rezultātā tiek kavēta pētnieciskā un 

citu muzeja pamatdarbības jomu izpilde. 

 

 

 

 

 
 



 

 

17. PRIORITĀTES PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ 

 

 Muižu vēsturei veltīta ekspozīcijas plāna sagatavošana, akcentējot 

muzeja ēkas cēlēju – fon Firksu – dzimtu 

 Pētniecisko tēmu kvalitatīva sagatavošana publicēšanai Talsu novada 

muzeja rakstu 2. un 3. krājumā 

 Speciālista mākslas jautājumos amata vietas iegūšana sekmīgākai 

pētnieciskā darba veikšanai mākslas jomā 
 

18. DARBĪBAS PLĀNS 2016.– 2021. GADAM 

 

Nr.p

.k. 

Virsuzdevums Aktivitātes  Rezultāts  Termiņi  

1. Sagatavot 

novada vēsturi, 

kultūru, mākslu 

un dabu 

raksturojošus 

pētījumus 

Tēmu izpēte: 

 Talsu Vilkmuižas ezera arheoloģiskā 

izpēte 

 Aizsargu organizācijas pirmsākumi 

Talsu apriņķī 

 Pieminekļa „Koklētājs” tapšana 

 Frederika Fībiga dzīve un daiļrade 

 Kori un dziesmu svētki Talsos un 

apkārtnē. 1945.–1950. 

 Darba procesi Talsu novada muzeja 

krājuma fotogrāfijās 

 Talsu slimnīcas reorganizācija 

 Pionieru organizācija  

 Talsu nami  

 Talsu hronika 

 Talsu apbūve foto fiksācijās 

 Fon Firksu Talsu savrupmāja 

 Strēlnieku vēsture 

 Arheoloģijas pieminekļi un to 

pētniecība Talsu novadā 

 Novada tautas tērpi muzeja krājumā  

 2. pasaules karš Talsu novadā 

 Padomju laiks Talsu novadā 

 Sports un izcilākie novada sportisti 

 Amatniecības un rūpniecības 

uzņēmumu darbība 20. gs. 

 Talsu novada mākslinieku radošās 

darbības izpēte 

 Talsu Krūmu mākslas grupas darbība 

novadā, Latvijā, ārzemēs 

 Novada dabas bagātības  

 

Ekspozīcijas, 

izstāžu plāni, 

referāti, 

publikācijas 

 

 

2016. 

2016. 

 

2016. 

2016. 

2016. 

 

2016. 

 

2016. 

2016.–2020. 

2016.–2020. 

2016.–2021. 

2016.–2021. 

2016.–2021. 

2017.–2021. 

2017.–2019. 

 

2017.–2019. 

2017.–2021. 

2017.–2021. 

2017.–2021. 

2017.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2017.–2021. 

 Pionieru organizācija  

 Talsu nami  

 2. pasaules karš Talsos  

 Tiguļkalna stāsts  

 Krustabas   

 Gadskārtas   

 Tērpi un etiķete cauri gadsimtiem  

Izglītojošo  

programmu 

scenāriji 

2016.–2021. 



 

 

2. Sniegt iespēju 

pētnieciskās 

publikācijās 

iepazīt Talsu 

novada vēsturi, 

kultūru, 

mākslu, dabu 

un  muzeja 

krājuma 

bagātības 

 Sagatavot  un izdot rakstu krājumus 

„Talsu novada muzeja raksti. II”; 

„Talsu novada muzeja raksti. III” 

 Dalība izdevuma „Talsiem – 100” 

veidošanā 

 Izdevums „Talsu pilskalns” sadarbībā 

ar Jāni Asari 

 Mākslas izstāžu katalogi 

 Publikācijas reģiona laikrakstā „Talsu 

Vēstis” un citos periodiskajos 

izdevumos 

Poligrāfiski un 

digitāli 

pieejami 

izdevumi 

2016., 2019. 

 

 

2016.–2018. 

 

2019. 
 

 

2016.–2021. 
 

2016.–2021.  

 

3. Sniegt plašāku 

informāciju par 

muzeja glabāto 

novada dabas 

un kultūras 
mantojumu 

Turpināt muzeja krājuma kolekciju 

zinātnisko izpēti 

 mākslas kolekcijai 

 dabas kolekcijai 

 

Reģistrēts 

krājuma 

priekšmeta 

detalizēts 

apraksts un 

vizuālā 

fiksācija 

 

 

2016.–2021. 

2018.–2021. 

 
19. PAREDZAMIE PĒTNIECISKĀ DARBA REZULTĀTI 

 

 Vairota izpratne par novada vēstures mantojuma, mākslas norišu un 

dabas bagātībām 

Gadā: 20 pētītas tēmas, 

10 sagatavoti izstāžu plāni,  

2 izglītojošo programmu scenāriji; 

muižu vēsturei veltītas ekspozīcijas plāns; 

20 sagatavoti referāti; 

ekspozīciju, izstāžu ceļveži, informatīvās lapas; 

pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas. 

 Plašāks publikāciju klāsts, vairāk digitāli pieejamas informācijas 

par Talsu novada kultūrvēsturi 

2  publicēti, kā arī internetā publiskoti muzeja rakstu krājumi, 

Dalība izdevuma „Talsiem – 100” veidošanā, 

Izdevums „Talsu pilskalns” sadarbībā ar arheologu Jāni Asari 

 Pilnīgāk pētīts muzeja krājums 

Veikta detalizēta apraksta veidošana, vizuālā fiksācija, apraksta 

reģistrēšana 15–60 mākslas un dabas kolekcijas vienībām gadā. 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs        A. Lācarus 

 

 

 



 

 

 

3.pielikums  

Talsu novada muzeja  

“Darbības un attīstības stratēģija 2016.-2021.gadam” 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKĀCIJAS DARBA  

POLITIKA 

 

 
2016.–2021. GADAM 
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Dokuments raksturo Talsu novada muzeja komunikācijas darba norisi, 

nosaka 2016.–2021. gadā veicamos uzdevumus izvirzītā komunikācijas darba 

mērķa sasniegšanai. 

 

 
20. KOMUNIKĀCIJAS DARBA MĒRĶIS: 

 

Nodrošināt iespēju novada iedzīvotājiem un viesiem iepazīt novada vēsturi, 

mākslas norises, dabas procesus un kultūras mantojumu, popularizējot muzeja 

krājuma un pētniecības darba rezultātus 
 

 

21. KOMUNIKĀCIJAS DARBA UZDEVUMI 

 

 Iekārtot novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu raksturojošas ekspozīcijas 

un izstādes 

 Akcentēt sabiedrībā novadam nozīmīgus kultūrvēsturiskus notikumus 

 Veicināt mākslas jomas attīstību novadā, rūpēties par tās popularizēšanu 

 Sniegt apmeklētājiem intelektuālu un emocionālu baudījumu, izglītojošās 

aktivitātēs iepazīstinot ar Talsu novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu 

 Sniegt daudzpusīgu informāciju par muzeja piedāvājumu, nodrošinot 

apmeklētāju ērtības 

 Veikt sabiedrības viedokļu izpēti un analīzi 

 

Ī s t e n o j o t  k o m u n i k ā c i j a s  d a r b a  m ē r ķ i  u n  u z d e v u m u s ,  m u z e j s  

v ē l a s  s e v i  p o z i c i o n ē t  k ā  u z  ā r u  v ē r s t u  i n s t i t ū c i j u ,  n o d e r ī g u  

c i l v ē k a m  u n  s a b i e d r ī b a i .  

 

 
22. KOMUNIKĀCIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

Muzeja komunikācijas darba norises plāno, organizē un izvērtē 

galvenais speciālists darbā ar sabiedrību.  

Par izglītojošā darba norisi atbild galvenais speciālists izglītojošā darbā.  

Komunikācijas darbā atbilstoši kompetencei iesaistīti muzeja krājuma, 

vēstures nodaļas speciālisti un galvenie speciālisti mākslas un dabas 

jautājumos.  

Muzeja pieejamības jautājumu risināšanā iesaistīts viss muzeja 

personāls. 

Līdz ar darba apjoma palielināšanos efektīvākai komunikācijai starp 

iestādi un sabiedrību būtu nepieciešams atjaunot speciālista darbā ar sabiedrību 

amata vietu.  



 

 

 

23. KOMUNIKĀCIJAS DARBA  RAKSTUROJUMS 

23.1.  

EKSPOZĪCIJAS UN IZSTĀDES 

 

E k s p o z ī c i j u  u n  i z s t ā ž u  d a r b s  m u z e j ā  t i e k  v e i k t s  T a l s u  

n o v a d a  i e d z ī v o t ā j u  u n  v i e s u  i e p a z ī s t i n ā š a n a i  a r  n o v a d a  

k u l t ū r v ē s t u r i  u n  m u z e j a  g l a b ā t o  d a b a s  u n  k u l t ū r a s  

m a n t o j u m u ,  s n i e d z o t  j a u n a s  z i n ā š a n a s ,  i e s p a i d u s ,  a t p ū t u .  

Ekspozīcijas/ izstādes veidošanas pamatprincipi: 

 atbilstība muzeja misijai 

 eksponātu kultūrvēsturiskā, mākslinieciskā, zinātniskā vērtība  

 krājuma priekšmetu, deponējumu, atdarinājumu nodrošinājums 

 tēmas aktualitāte, pieprasījums 

 piedāvājuma daudzveidība 

 finansiālas iespējas īstenot. 

Ekspozīciju un izstāžu darbs balstās uz muzeja pētnieciskā darba 

rezultātiem, sadarbību ar citiem muzejiem un institūcijām. Ekspozīcijas un 

izstādes tiek iekārtotas par novada vēstures, mākslas un dabas tēmām. Tēmas 

atklāšanai izmanto muzeja krājuma priekšmetus, deponējumus un 

atdarinājumus. 

Ekspozīciju, izstāžu sagatavošanas darbu pamatā veic muzeja speciālisti 

krājuma, vēstures, mākslas un dabas jomās sadarbībā ar muzeja noformēšanas 

mākslinieku.  

Reizumis muzejs piedāvā apmeklētājiem arī citu institūciju veidotas 

ceļojošas izstādes, kas varētu būt saistošas novada iedzīvotājiem. 

Ekspozīciju, izstāžu darba svarīgākie jautājumi tiek izskatīti muzeja 

Zinātniskās padomes sēdēs.  Pirms ekspozīcijas, izstādes atvēršanas 

apmeklētājiem tās saturu un noformējumu vērtē Zinātniskās padomes locekļi ar 

Ekspozīcijas, izstādes atvēršanas aktu. 

 

23.1.1. EKSPOZĪCIJAS 

 Iekārtotas ekspozīcijas 

muzeja 2. stāvā: 

 „Tīcs Dzintarkalns un Ansis Dreimanis” – informācija par muzeja 

dibinātāju, Valsts Talsu vidusskolas skolotāju Teodoru Dzintarkalnu (1874–

1937) un direktoru Ansi Dreimani (1882–1968). 

 „Cauri Talsiem eju” – pilsētas un tuvējās apkārtnes vēsture 19. gs. beigās–

20. gs. sākumā. 



 

 

„Ar vakardienas sauli” – ieskats Talsu novada vēsturē 1. brīvvalsts laikā, 

akcentējot savdabīgās nacionālā romantisma idejas izpausmes. 

muzeja 3. stāvā: 

"Dabas daudzveidība Talsu novadā" – informācija par Talsu novada un 

apkārtnes vietām, kas iekļautas Eiropas Savienības aizsargājamo dabas 

teritoriju tīklā Natura 2000: biotopi, to savvaļas augi un dzīvnieku sugas. 

„Senatnes liecības” – novada senvēsture kopš 4,5. g. t. pr. Kr. ar novadam 

raksturīgiem īpatnējiem apbedījuma veidiem, arheoloģiskajos izpētes darbos 

Vilkmuižas ezerā, Talsu un Sabiles pilskalnos iegūtās senlietas. 

 „Saimes istabā” – sniedz ieskatu par muzeja glabāto etnogrāfisko priekšmetu 

krājumu un latviešu dzīvesveidu 19. gs. , akcentējot zemnieka ikdienā 

nepieciešamās sadzīves lietas.  

Ekspozīcijas regulāri tiek pilnveidotas saturiski, mākslinieciski un 

informatīvi. 

 Sagatavot ekspozīciju: 

Pati muzeja ēka ir nams ar interesantu vēsturi, ko vērts iepazīt novada 

iedzīvotājiem un viesiem. Muižas dzīvojamo ēku piepilsētā 1888. gadā sācis 

būvēt Oktes barons Heinrihs Hermanis fon Firkss (1831–1889), bet pabeidzis 

viņa dēls Frīdrihs Oto fon Firkss (1869–1 927) . Fon Firksu dzimtai piederīgie 

ēku apdzīvojuši līdz 1923. gadam, kad te aizsākusies arī Talsu novada muzeja 

vēsture. Tāpēc ir iecerēts 2021. gadā iekārtot ekspozīciju, kas līdz ar citu 

novada muižu vēsturi stāstītu arī par šīs ēkas pirmajiem īpašniekiem un viņu 

laikmetu.  

 

 

23.1.2. IZSTĀDES MUZEJĀ 

Talsu novada muzeja piedāvājumā ietilpst novada vēsturi, mākslu un 

dabu raksturojošas izstādes. Gada laikā tiek iekārtotas apmēram 40 izstādes. 

Mākslas izstādes tiek eksponētas īsāku laika periodu – vidēji mēnesi. Vēstures 

tēmām veltītas izstādes atkarībā no tās temata tiek piedāvātas apskatei ilgāku 

laika periodu. Dabas jomu raksturojošu izstāžu apskates laiks ir atšķirīgs, 

ņemot vērā tās tematu un eksponējamo priekšmetu raksturu ( krājuma 

priekšmets, dabas veltes u. tml.).  

 Turpmākajā plānošanas periodā iekārtojamas izstādes:  

Vēsture 

Līdz ar jaunas ekspozīcijas izveidi muzejā  iecerētas to papildinošas izstādes. 

Papildus tam plānots iekārtot izstādes vēsturiski nozīmīgu notikumu atcerei, 

par strēlnieku darbību, 2. pasaules kara periodu, par Talsu apriņķa iedzīvotāju 

deportācijām, novada sporta dzīvi, novadam nozīmīgām personībām.  

Muzeja krājumu varēs iepazīt arī jaunieguvumu izstādē, kas tiek rīkota reizi 

trīs gados un izstādē par muzeja glabātajiem vimpeļiem. 



 

 

 

Māksla 

Mākslas dzīvi raksturojošas izstādes tiek iekārtotas vidēji divas reizes mēnesī 

gan muzeja galvenajā ēkā, gan Izstāžu zālē. Izstādēs muzejā varēs iepazīt 

novada mākslinieku un mākslinieku grupu veikumu, novērtēt mākslinieka 

Frederika Fībiga daiļradi viņa 135. dzimšanas dienas atcerē.  

Daba 
Tradicionāli ik  gadu aprīlī tiek veidotas izstādes par ornitoloģiju, atbilstoši 

gadalaikam iekārtotas dažādas dabas norises raksturojošas izstādes. 

 

 

23.1.3. IZSTĀDES ĀRPUS MUZEJA 

Interesentiem ārpus muzeja tiek piedāvātas gan vienreizējas, gan 

ceļojošas izstādes.  Ceļojošajās izstādēs var iepazīt Vilkmuižas ezeru kā valsts 

nozīmes arheoloģijas pieminekli, koru dziedāšanas tradīcijas izveidošanos 

Talsu apriņķī, nevalstisko organizāciju attīstību kopš 19. gs., piensaimniecības 

nozares attīstību Talsu novadā, 1905. gada revolūcijas notikumus Talsos un 

apkārtnē, Latvijas tautas Frontes darbību, mākslinieku – Frederika Fībiga un 

Friča Makstnieka – daiļradi, putnu dzīvi.  

Ārpusmuzeja izstāžu mērķis ir popularizēt novada kultūrvēsturi 

iespējami plašāk. Izstādes izmanto izglītības iestādes, kultūras centri, 

bibliotēkas, tirdzniecības vietas. 

Kā vienreizējas izstādes pārsvarā tiek eksponētas mākslas darbu 

izstādes, tā ļaujot arī citviet iepazīt Talsu novada mākslinieku devumu. 

Papildus jau esošajam piedāvājumam turpmāk ceļojošās izstādēs varēs 

iepazīt arheoloģijas pieminekļu pētniecību Talsu novadā, komponista L. van 

Bēthovena saistību ar Talsu novadu, pēckara deportāciju laiku, dabas norises.  

 

23.2.  

IZGLĪTOJOŠAIS DARBS  
 

M u z e j a  i z g l ī t o j o š a i s  d a r b s  t i e k  v e i k t s ,  l a i  s a i s t o š i  u n  

r a d o š i  v e i d o t u  s a b i e d r ī b a s  i z p r a t n i  p a r  T a l s u  n o v a d a  

k u l t ū r v ē s t u r i s k i e m  n o t i k u m i e m ,  p e r s o n ī b ā m ,  d a b a s  u n  

k u l t ū r a s  m a n t o j u m u .  

 Izglītojošā darba veikšanai tiek izmantotas ekspozīcijas, izstādes, muzeja 

krājums. 

Publiskās izglītojošās aktivitātes (programmas, pasākumi, lekcijas) tiek 

īstenotas dažādās muzeja telpās atkarībā no to rakstura un piesaistes 

iekārtotajai ekspozīcijai vai izstādei. Ar ekspozīcijām nesaistītu programmu, 

lekciju norise nelielām grupām iespējama atsevišķā nodarbību telpā. Pasākumi 

tiek rīkoti arī ārpus telpām – pie muzeja vēsturiskās vai krājuma ēkas.  Muzejs 



 

 

organizē izglītojošas aktivitātes skolēnu un pieaugušo grupām ārpus muzeja 

teritorijas – skolās, iestādēs.  

 Izglītojošā darba mērķgrupas: 

 Talsu novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu iestāžu audzēkņi 

 Ģimenes ar bērniem 

 Interešu grupas 

 Individuālie apmeklētāji – pieaugušie  

 Tūristi 

Muzejam ir jau ilggadējas iestrādes piedāvājuma izveidei dažādām 

mērķauditorijām, bet mazāks piedāvājums ir ģimenēm, tāpēc plānots tam 

pievērst īpašu uzmanību, izstrādājot izglītojošu programmu piedāvājumu.  Kopš 

2014. gada ģimenei ar bērniem tiek piedāvāta zemāka cena muzeja 

apmeklējumam.  

 

23.2.1. Izglītojošā darba formas: 

Izglītojošas programmas 
Izglītojošas programmas muzeja piedāvājumā pēdējā desmitgadē 

ieguvušas arvien nozīmīgāku lomu. Izstrādātas vairāk nekā 20 dažādas 

izglītojošas programmas formālās izglītības ietvaros (skolēniem, pirmsskolas 

iestāžu audzēkņiem) un izglītojošas programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa 

pieaugušajiem. To piedāvājums tiek aktualizēts un papildināts. 

Uzdevumi: 

 Uz ekspozīciju un izstāžu bāzes, kā arī, izmantojot muzeja krājumu, 

organizēt nodarbību piedāvājumu dažāda vecuma bērniem un 

pieaugušajiem, ņemot vērā katram vecuma posmam atbilstošās pasaules 

izzināšanas formas 

 Sadarbojoties ar izglītības iestāžu pedagogiem un sabiedrību, veidot 

jaunas programmas atbilstoši pieprasījumam 

 Vispārizglītojošo skolu audzēkņiem adresēto programmu saturu tuvināt 

skolu mācību programmām un to aktualitātēm 

 Programmu izveide ģimeņu apmeklējumiem 

 Mākslas jomai veltītu izglītojošu programmu izveide 

 Papildināt un aktualizēt piedāvājumu atbilstoši aktuālajām norisēm  

muzejā un apmeklētāju pieprasījumam 

 Ar programmu palīdzību  veicināt visa vecuma apmeklētāju interesi par 

kultūras izziņu, mantojumu un uzturēt vēlmi apmeklēt muzeju regulāri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasākumi  

Muzejs regulāri rīko pasākumus par kultūrvēsturiskiem notikumiem, 

novadam nozīmīgām personībām,  kultūras mantojumu, kas  veltīti dažādām 

mērķauditorijām.  

Ikgadējas ir dažādas aktivitātes Starptautiskajā Muzeju dienā, akcijā 

“Muzeju nakts”, UNESCO nedēļā, Pieaugušo izglītības nedēļā. Turpinot 

tradīciju, kopš 1996. gada 21. decembra tiek atzīmēta gadadiena, kopš muzejs 

pārcēlies uz ēku K. Mīlenbaha ielā 19. Ik gadu tiek veidots īpašs piedāvājums 

Zinību dienā – 1. septembrī – un Latvijas Valsts svētku nedēļā 11.–18. 

novembrī. 

Izstāžu atklāšanu pasākumos piedalās to autori. 

Rīkojot pasākumus vai izstādes, muzejs iesaistās novada pašvaldības 

organizētajos pasākumos – Pilsētas svētkos, Dižmāras tirgus aktivitātēs, draugu 

dienās ar  Talsu novada pašvaldības ārvalstu sadarbības partneriem.  

 Pasākumu norise un raksturojums tiek fiksēti Muzeja pasākumu uzskaites 

lapās. 

Uzdevumi: 

 Organizēt vēsturiski nozīmīgu notikumu atceres 

 Pasākumos akcentēt novada personību jubilejas un atceres dienas 

 Rīkot pasākumus ar profesionālās un amatiermākslas pārstāvju dalību 

 Turpināt ikgadējo pasākumu tradīciju. 

 

 

Lekcijas 
Lekciju piedāvājumā ir ap 20 tematu, kas aptver laiku no aizvēstures līdz 

1990. gadiem, stāstot par  novada arheoloģisko izpēti, Talsu kā apdzīvotas 

vietas veidošanos, novada pilīm, koru un dziesmu svētku tradīciju novadā, 

Latvijas Tautas frontes darbības laiku, novadam nozīmīgiem vēsturiskiem 

notikumiem, muzeja krājumu. 

Muzeja piedāvāto lekciju mērķauditorija ir galvenokārt vispārizglītojošo 

skolu audzēkņi, kultūras darbinieki, dažādas interešu grupas.  

Lekciju piedāvājums regulāri tiek papildināts. Tās tiek sagatavotas arī 

pēc apmeklētāju ierosmes.  

Novadīto lekciju speciālisti fiksē Lekciju uzskaites lapās.  

 

Ekskursijas 
Tiek piedāvātas ekskursijas muzeja teritorijā, dendroloģiskajā parkā, pa 

Talsu pilsētu, kā arī pa Talsu, Rojas un Dundagas novadiem. 2015. gadā 

izstrādāta tematiska ekskursija „Krišjāņa Valdemāra bērnības zeme”. 

Uzdevums: 

 Turpināt saistošu tematisku ekskursiju piedāvājuma izstrādi, nodrošinot tā 

publicitāti 

 

 



 

 

Publikācijas 

Muzeja speciālistu gatavotie raksti par novada kultūras mantojumu, 

vēstures, mākslas, dabas tēmām galvenokārt tiek publicēti vietējā laikrakstā 

„Talsu Vēstis”. Mākslas izstāžu recenzijas tiek publicētas arī laikrakstā 

„Latvijas Avīze” un žurnāla „Studija” WEB lapā.  

  Regulāri tiek sagatavoti un izdoti mākslas izstāžu katalogi un reizi trīs 

gados – muzeja pētniecisko rakstu krājums „Talsu novada muzeja raksti”.  

 

Konsultācijas 

Muzeja speciālisti sniedz mutiskas un rakstiskas konsultācijas 

juridiskām un privātpersonām. Konsultāciju temati aptver novada vēsturi, 

kultūras mantojumu, mākslas dzīves norises.  

 

 

23.3.  

MUZEJA MĀRKETINGS 
 

M u z e j a  m ā r k e t i n g a  u z d e v u m s  –  v e i c i n ā t  m u z e j a  u n  t ā  

p i e d ā v ā j u m a  p i ln v e i d i ,  a t p a z ī s t a m ī b u  u n  p i e e j a m ī b u  

i e s p ē j a m i  p l a š ā k a m  s a b i e d r ī b a s  l o k a m ,  v e i d o j o t  m u z e j a  

t ē lu  s a b i e d r ī b ā .  

 

23.3.1. Muzeja un muzeja piedāvājuma reklāma 

Arvien pieaug informācijas daudzums publiskajā telpā, kā rezultātā muzeja 

aktivitāšu reklāma var palikt nepamanīta. Lai sasniegtu iespējami plašāku 

potenciālo apmeklētāju loku, informācija par muzeja darbību un piedāvājumu 

tiek sniegta dažādos veidos: 

 Vizuālā reklāma muzeja izstāžu, pasākumu popularizēšanai (afišas, 

ielūgumi, informācijas lapas) 

Afišas un aktuālā informācija tiek izvietota informācijas stendā pie muzeja, 

muzeja telpās, Talsu pilsētā un novadā. Ielūgumi tiek izplatīti elektroniski, 

ar pasta palīdzību vai nodoti personīgi. Atbilstoši aktivitātes raksturam 

informācijas lapas tiek izplatītas skolās, iestādēs. 

 Elektroniski sūtīta informācija par muzeja aktualitātēm 

regulāri tiek sūtīta Talsu, Dundagas un Rojas novadu pašvaldībām, skolu 

vēstures, latviešu valodas, vizuālās mākslas un dabaszinību skolotājiem, 

ap 70 individuālajiem interesentiem, medijiem, kultūras iestādēm 

 Telefoniska informācija mērķauditorijām pirms tematiskiem pasākumiem 

 Informācija plašsaziņas līdzekļos: 
 presē: 

laikrakstā „Talsu Vēstis” – sludinājums par mēneša pasākumiem, 

rubrikā „Īsvēstis” – informācija pirms izstādēm un pasākumiem, 

raksti par pasākumiem un izstādēm muzejā; 



 

 

Talsu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Talsu Novada ziņas” – 

informācija 2 reizes mēnesī; 

laikrakstos „Diena”,  „Latvijas Avīze”, „Lauku Avīze” 

 muzeja mājas lapā  
 Informācija interneta mājas lapās: www.talsumuzejs.lv, www.talsi.lv, 

www. talsi24.lv , www.kasnotiek.lv, lapā  www.laiki.lv, www.kurdoties.lv,  

www.delfi.lv, www.muzeji.lv,  www.1188.lv , www.kulturaskarte.lv, 

www.kurzemesradio.lv,   www.tvnet.lv , www.talsitourism.lv, www.muzeji.lv, 

www.kultura.news.lv,  www.talsutv.lv   

 sociālajos saziņas tīklos Draugiem.lv, Facebook.com, Twitter.com 

 „Talsu televīzija”  

 Radio: „Kurzemes radio”, „Latvijas radio 1”  

 

 Skrejlapu un bukletu sagatavošana konkrētām muzeja aktivitātēm 

 Informācijas lapas par aktuālajām ekspozīcijām un izstādēm latviešu un 

angļu valodās 

 Suvenīru izplatīšana ar muzeja simboliku 

 
 

23.3.2. Apmeklētāju ērtību nodrošināšana 

 Muzeja piedāvājumam jābūt ikvienam interesentam pieejamam bez 

fiziska, informacionāla vai emocionāla rakstura šķēršļiem. 

 Nokļūstot muzejā, apmeklētāju ērtības nodrošina ceļa norādes, 

autostāvvieta pie muzeja, velosipēdu statīvs. Nomainītas kāpnes pie muzeja 

ieejas. 

  Izstāžu zāle  un tās tualete pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. 

Muzeja vēsturiskajā ēkā iekļūšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir 

apgrūtināta kāpņu dēļ. Plānoto lifta /pacēlāja izbūvi līdz šim nav ļāvis īstenot 

finanšu līdzekļu trūkums.  

 Muzeja 1. stāvā atvērts Mākslas salons. Kafejnīcas interjeru kopš 2010. 

gada papildina nacionāli tautiska stila akcenti – ornamentētas joslas un sienas 

gleznojums pēc mākslinieka Kārļa Sūniņa meta.   

 Apmeklētāju ērtībām muzeja ekspozīcijas un izstādes atvērtas no otrdienas 

līdz svētdienai no plkst.10.00 līdz 17.00. Izglītojoši pasākumi (programmas, 

lekcijas u. c.) ar iepriekšēju pieteikšanos iespējami arī ārpus regulārā darba 

laika (sestdien, svētdien) un pirmdienās. Muzeja speciālistu konsultācijas, 

krājums un kartotēkas pieejamas darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. 

Iepriekš piesakoties, ar muzeju un tā krājumu iespējams iepazīties arī ārpus 

darba laika. 

 Muzeja apmeklētājiem ir pieejams ekspozīciju apraksts latviešu, krievu, 

angļu un vācu valodās.  Gida pakalpojumi iespējami valsts valodā, angļu, 

krievu, franču valodās.  

http://www.talsumuzejs.lv/
http://www.talsi.lv/
http://www.kasnotiek.lv/
http://www.laiki.lv/
http://www.kurdoties.lv/
http://www.delfi.lv/
http://www.muzeji.lv/
http://www.1188.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.kurzemesradio.lv/
http://www.talsitourism.lv/
http://www.muzeji.lv/
http://www.kultura.news.lv/


 

 

 Muzeja interjerā izmantoti nacionāli tautiska stila akcenti. Kases telpā 

iekārtots attiecīgs garderobes stūrītis. Izstāžu telpās izvietotas atpūtas zonas 

apmeklētāju ērtībai. Zālēs sols un krēsli, kuru sēdvirsmai izmantoti izšuvumi 

darināti pēc Jūlija Madernieka skiču parauga.  

 Muzeja kasē iespējams saņemt bezmaksas informatīvos materiālus par 

Talsu pilsētas un novada apskates objektiem un pilsētas karti.  

 Muzeja zāli privātpersonām un juridiskām institūcijām iespējams iznomāt. 

Lai vairotu muzeja pieejamību, daļai mērķauditorijas ir paredzēti 

atvieglojumi biļešu iegādē: 

 pensionāriem, skolēniem un studentiem ir lētākas biļetes 

 skolām ir iespēja slēgt līgumu uz visu mācību gadu, tādējādi skolēniem nav 

jāmaksā par katru atsevišķu muzeja apmeklējumu 

 ģimenēm ar diviem vai vairāk bērniem ir lētāka biļete. 

 

 

Bezmaksas ieeja  

 visiem apmeklētājiem Starptautiskajā Muzeju dienā (18. maijs), 

Starptautiskajā Muzeju naktī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

(18. novembris) un izstāžu atklāšanu laikā 

 bērniem līdz 7 gadu vecumam 

 personām ar speciālajām vajadzībām, uzrādot invaliditātes apliecību 

 personām – muzeja Goda karšu īpašniekiem, uzrādot karti 

 Talsu mākslinieku grupas biedriem, uzrādot apliecību 

 Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem, uzrādot apliecību 

 Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem, uzrādot apliecību 

 izstāžu autoriem 

 audzēkņu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divas personas) 

 tūristu grupas pavadošajam gidam 

 muzeja abonementu īpašniekiem (konkursu, izglītojošo programmu 

dalībniekiem u. c. dalībniekiem) uz noteiktu laiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23.3.3. Sabiedrības vēlmju izpēte 

Kvalitatīva muzeja piedāvājuma veidošanā svarīga sabiedrības 

pieprasījuma izzināšana un novērtējums, lai muzeja darbs nav pašmērķis, bet 

tendēts uz sabiedrības vajadzībām. Turklāt sabiedrības informacionālās, 

intelektuālās vajadzības, brīvā laika pavadīšanas veids, tehnoloģiskās iespējas 

aizvien attīstās, mainās, tāpēc muzejam jāspēj to novērtēt un piedāvāt 

adekvātas aktivitātes. 

Sabiedrības viedokli palīdz noskaidrot dažādas metodes. Regulāri  

muzeja darba novērtējums, ieteikumi un ierosmes rodamas muzeja un Izstāžu 

zāles atsauksmju grāmatās, kas apmeklētājiem brīvi pieejamas. Mērķtiecīgāk 

muzeja piedāvājuma novērtējumu iespējams uzzināt  ar anketēšanas palīdzību. 

Pēdējā anketēšana veikta 2015. gada maijā–septembrī, nolūkā noskaidrot, kā 

muzeja apmeklētāji vērtē muzeja piedāvājumu, vai saņem pietiekošu 

informāciju par to.33 Sniegto datu analīze liecina, ka muzeja piedāvātās 

aktivitātes apmierina sabiedrības vēlmes un arī informācija šķiet pietiekoša. 

Apmeklētāji izmantojuši dažādus informācijas avotus, tāpēc jāturpina tos 

izmantot un pilnveidot piedāvājuma mārketingu.   

Pēdējo 5 gadu laikā muzeja darbība un piedāvājums izvērtēts arī  

kultūras vadības studiju kursa34 un bakalaura darbos35, kā arī uzņēmējdarbības 

un vadības studiju darbā36. Veiktas Talsu novada iedzīvotāju personīgas un 

elektroniskas aptaujas (ārpus muzeja), kurās respondentu lielākā daļa uzskata 

Talsu novada muzeja darbību par nozīmīgu kultūrvides veidotāju. Tiek atzīts, 

ka notiek daudz dažādu pasākumu, bet tajā pašā laikā respondenti nav 

saņēmuši informāciju par tiem: sabiedrībā pastāv informācijas trūkums par 

muzeju pašu un muzeja piedāvājumu.  

 Turpretī respondenti, kas aptaujāti muzejā (Izstāžu zālē), ieguvuši 

pietiekošu informāciju dažādos veidos.  

Acīmredzot cilvēki, kas mērķtiecīgi interesējas par muzeja piedāvāto, 

informāciju atrod, bet nejaušiem potencionāliem apmeklētājiem muzeja 

piedāvājuma reklāma paslīd garām neievērota vai neuzrunā. 

Uzdevumi sabiedrības vēlmju izpētē: 

 izzināt muzeja apmeklējuma biežumu un iemeslus 

 izzināt muzeja tēlu sabiedrības redzējumā 

 analizēt dažādu mērķgrupu vajadzības un muzeja piedāvājuma novērtējumu 

 noteikt nepieciešamās izmaņas muzeja darbības un piedāvājuma 

pilnveidošanai. 

 

 

                                                 
33 Talsu novada muzejs. Pārskats par apmeklētāju anketēšanu. 2015. ZA 3088 
34 Ābola M. Patērētāju apmierinātības līmeņa analīze Talsu novada muzejā: Studiju darbs studiju kursā „Kultūras 

pakalpojumu tirgzinības”. Rīga, 2010. 
35 Maķe L. Talsu novada muzeja nozīme un darbība kultūrvides veidošanā Talsu novadā: Bakalaura darbs kultūras 

vadībā. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2013. 
36 Pudure A. Tirgus pētījums iestādē Talsu novada muzejs: Tirgus analīze un prognozēšana. Laidze: Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, 2011. 



 

 

 

 
24. PASĀKUMI KOMUNIKĀCIJAS KVALITĀTES UZLABOŠANAI 

 Personāla kvalifikācijas paaugstināšana marketinga jomā 

 Komunikācijas darba kapacitātes palielināšana, izveidojot štata vietu 

speciālistam darbā ar sabiedrību un nodrošinot savlaicīgu, pamanāmu, 

daudzveidīgu, rezultatīvu muzeja pieejamības un komunikācijas darba 

metožu pielietojumu. 

 

25.  PRIORITĀTES KOMUNIKĀCIJAS DARBĀ 

 

Ekspozīciju, izstāžu darbā: 

 Muižu vēsturei veltītas ekspozīcijas sagatavošana, akcentējot muzeja ēkas 

pirmo īpašnieku – fon Firksu – dzimtu 

 Veidot daudzpusīgas, novada iedzīvotājus interesējošas izstādes muzejā un 

ārpus muzeja 

 

Izglītojošā darbā: 

 Veidot sabiedrībai nepieciešamu izglītojošo aktivitāšu piedāvājumu, 

pievēršot uzmanību ģimenēm ar bērniem 

 Mākslas jomai veltītu izglītojošu programmu izveide 

 

Mārketingā: 

 Mārketinga aktivitātēs veicināt muzeja atpazīstamību un piedāvājuma 

pieejamību, koncentrējoties uz interneta resursiem un sociālajām vietnēm 

 Popularizēt muzeja māja slapu un citas internetvietnes, kur rodama regulāra 

informācija par muzeja aktivitātēm 

 Veidot netradicionālus pasākumus jaunu apmeklētāju piesaistei arī 

reklamējot tos kā netradicionālus 

 Turpināt sadarbību ar skolām, dažādos veidos (skolotāju, skolēnu 

intervēšana, anketēšana) izzinot piedāvājuma novērtējumu un vēlmes 

 Veidot  piemērotu vidi dažādām sabiedrības grupām  

(bērni, invalīdi u. c.). 

 

 

 



 

 

 

26. KOMUNIKĀCIJAS DARBA PLĀNS  

2016.– 2021. GADAM37 

 
Nr.p.k. Virsuzdevums Aktivitātes Termiņš 

1. Radīt iespēju 

apmeklētājiem 

iepazīt novada 

vēstures 

notikumus, 

mākslas dzīves 

attīstību, dabas 

norises, kultūras 

mantojumu 

 Ekspozīcijas: 

 Dabas ekspozīcijas sienu foto planšetu 

atjaunošana  

 Arheoloģijas ekspozīcijas rekonstrukcija 

 Muižu vēsturei veltītas ekspozīcijas 

sagatavošana, akcentējot muzeja ēkas 

pirmo īpašnieku – fon Firksu –  dzimtu  

 Etnogrāfijas ekspozīcijas pilnveidošana 

(papildināt ar digitālu stendu par Talsu 

novada tautastērpiem) 

 Izstādes muzejā un ārpus muzeja 

krājuma izstādes: 

 vimpeļi muzeja krājumā 

 muzeja jaunieguvumi 

par vēstures tēmām: 

 jauno ekspozīciju papildinošas izstādes 

 UNESCO nedēļai veltīta izstāde 

 Izsūtīto piemiņai veltīta izstāde 

 Ceļojoša izstāde K. F. Amendas piemiņai  

 „Neba maize pati nāca”  

 Sports un izcilākie novada sportisti 

 Ceļojoša izstāde „Arheoloģijas pieminekļi 

un to pētniecība Talsu novadā 

 Strēlnieku vēstures lappuses 

 Talsu novadnieki 2. pasaules karā 

 Ceļojošā izstāde par Talsu apriņķa 

iedzīvotāju deportācijām 

 Padomju laiks 

par mākslas dzīvi: 

 Tradicionālā (kopš 1929.) novada 

mākslinieku darbu izstāde; 

 Talsu mākslinieku grupas un personālās 

izstādes 

 Frederika Fībiga 135. dzimšanas 

 dienas atzīmēšana (ekspedīcija un izstāde) 

 

par dabas norisēm: 

 Dabas norises raksturojošas izstādes 

atbilstoši gadalaikam 

 Izstādes  par ornitoloģiju  
 Tematiskas ziedu izstādes 

 Dabas foto izstādes 

 Gada dzīvnieks, augs (stends) 

 Dižkoki Talsu novadā (stends) 

 

2017. 

 

2020. 

2021. 

 

 

2021. 

 

 

 

 

2017. 

2018., 2021. 

 

2016.–2021. 

2016.–2021. 

2016. 

2016. 

2016., rudens 

2017. 

2017. 

 

2018. 

2019. 

2020. 

 

2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2020. 

 

 
2016.–2021. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
37 Komunikācijas darba aktivitāšu plānotais finansējuma avots norādīts vidēja termiņa stratēģiskajā plānā (Darbības un 

attīstības stratēģija 2016.–2021. gadam). 



 

 

 Ceļojošās izstādes par dabu 

(Putnu dienas `2016) 

2016. 

2. Sniegt iespēju 

izzināt novadam 

nozīmīgus 

kultūrvēsturiskus 

notikumus 

Sarīkojumi un izstādes: 

 Nozīmīgu novada personību jubilejas un 

atceres dienas 

 Vēsturiski nozīmīgu notikumu atceres 

 Barikādēm – 25  

 Muzeja 20. gadadiena K. Mīlenbaha ielā 19: 

„20 gadi 20 mirkļos” 

 Ernestam Dinsberģim – 200  

 Latvijai – 100 

 
2016.–2021. 
 
 

 

2016.–2021. 

 

2016. 
 

2016. 

 

2016. 

 

2018. 

3. Talsu novada 

mākslas dzīves 

rosināšana, 

iespēja 

iedzīvotājiem 

iepazīt 

mākslinieku 

veikumu 

 Talsu mākslinieku darbu izstādes ikgadējās 

Mākslas dienās; 

 Mākslinieku devuma novērtēšana ar Žaņa 

Sūniņa prēmijas pasniegšanu ik gadu 

 Talsu mākslinieku personālizstādes 

 Talsu mākslinieku darbu izstādes citviet 

Latvijā un ārzemēs 

 Novada fotomākslinieku izstādes 

 Novada lietišķās mākslas studiju izstādes 

 Regulāras tikšanās ar profesionālās un 

amatiermākslas pārstāvjiem 

 Sadarbība ar Talsu novada sadraudzības 

pilsētu māksliniekiem ( Lejres komūna 

Dānijā, Alānija Turcijā, Kuresāre Igaunijā, 

Prieņi Lietuvā, Sederčēpinga Zviedrijā, 

Telavi Gruzijā ) 

2016.–2021. 
 

4. Apmeklētāju 

zināšanu 

padziļināšana un 

emocionāla 

līdzpārdzīvojuma 

radīšana, dažādās 

formās izzinot 

novada vēsturi, 

mākslu un dabu 

 Izglītojošas programmas formālās izglītības 

ietvaros un kā mūžizglītības sastāvdaļa, t. sk.: 

 Tiguļkalna stāsts 

 Krustabas 

 Gadskārtas 

 Tērpi un etiķete cauri gadsimtiem 

 II Pasaules kara laiks Talsos 

 Pionieru organizācija 

 Talsu nami 
 Izglītojošas programmas uz jaunās ekspozīcijas 

bāzes 

 Mākslas jomai veltītu izglītojošu programmu 

izveide 

 Izglītojošu programmu izveide ģimenēm 

 Lekcijas 

 Tematiski pasākumi, t. sk.: 

 Pasākumu piedāvājums pieaugušo  izglītības 

nedēļā 

 Piedāvājums UNESCO nedēļā 

 Starptautiskās muzeju dienas atzīmēšana 

 Dalība „Muzeju nakts” akcijā 

 „Neba maize pati nāca” 

2016.–2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Kukaiņu vērošana dendroloģiskajā p parkā 

ar kukaiņu pētnieku   

 Talsu novada muzeja Lasījumi `2018 

 Tematisku ekskursiju piedāvājums pa muzeju, 

pilsētu, novadu 

 Pie muzeja izvietot Bēthovena, Amendas 

muzikālo soliņu ar informāciju  

 Atjaunot pastaigu takas dendroloģiskajā parkā 

reto kokaugu iepazīšanai  

 

 

2018., 2021. 

 

 

2020. 

 

2021. 

5. Vairot muzeja 

pieejamību 

 Popularizēt muzeja piedāvājumu plašsaziņas 

līdzekļos (presē, mājas lapā, internetvietnēs, 

Talsu televīzijā, radio) 

 Izmantot vizuālo reklāmu (afišas, ielūgumi, 

informācijas lapas); 

 Veikt telefonisku informēšanu mērķgrupām; 

 Sūtīt elektronisku informāciju par muzeja 

aktualitātēm 

 Izgatavot suvenīrus ar muzeja 

informatīvajām norādēm 

 Veidot pieejamas ekspozīcijas, izstādes 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem 

 Turpināt veidot skaistu un sakoptu ēkas 

apkārtni un muzeja telpu interjeru ar 

nacionāli tautiskā stila iezīmēm 

 Uzlabot mājas lapu 

 Veikt apgaismojuma rekonstrukciju izstāžu 

telpās 
 Ekspozīciju patstāvīgas iepazīšanas iespējai 

nodrošināt audiogidu 

 Izveidot muzeja piedāvājuma virtuālo tūri  

 Muzeja ēkā ierīkot liftu vai pacēlāju 

apmeklētāju vajadzībām 

 

2016.–2021. 

 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

2016.–2021. 

 

2016.–2021. 

 

2016.–2021.  

 

2016.–2021. 

 

 

2016. 

2016. 

 

2021. 

 

2021. 

2021. 

6. Veidot novada 

iedzīvotājiem 

nepieciešamus 

muzeja 

pakalpojumus, 

izzinot 

sabiedrības 

vajadzības 

 Noteikt pētāmo tematu; 

 Sagatavot anketas 

 Veikt anketu izplatīšanu 

 Analizēt dažādu mērķgrupu vajadzības un 

muzeja piedāvājuma novērtējumu 

 Noteikt nepieciešamās izmaņas  muzeja 

darbības pilnveidošanai 

2016.–2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27. PAREDZAMIE KOMUNIKĀCIJAS DARBA REZULTĀTI  

 

 Novada iedzīvotājos un viesos vairota izpratne par novada vēstures 

mantojuma, mākslas norišu un dabas bagātībām: 

1 jauna ekspozīcija, 

3 pilnveidotas ekspozīcijas, 

30 izstādes gadā. 

 Padziļināta iedzīvotāju izpratne par nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem 

notikumiem un personībām: Regulāras kultūrvēsturiskiem notikumiem 

veltītas aktivitātes 

 Sekmēta novada mākslinieku darbība, mākslas dzīves attīstība, iespēja to 

iepazīt: 

Regulāras mākslas izstādes un pasākumi 

 Dažādām intelektuālajām un emocionālajām vajadzībām piemērots 

izglītojošo aktivitāšu piedāvājums, kas vairo interesi par novada 

kultūrvēsturi:  

8–20 novadītas programmas (nosaukumi), 

15–20 lekciju piedāvājums, 

30 pasākumi. 

 Nodrošināta iespēja iepazīt muzeja glabāto kultūras mantojumu un 

piedāvājumu: 

pamanāma informācija par piedāvājumu, mārketinga aktivitātes, 

apmeklētāju ērtību nodrošinājums 

 Pilnveidots muzeja piedāvājums, izzinot dažādu mērķgrupu viedokli un 

vajadzības. 

  

 
Domes priekšsēdētājs          A. Lācarus 

 

 

 

 

 

 

 

 


