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Nīcas vidusskolas vēstures  

muzeja reglaments 

I Vispārējie noteikumi. 

1.1. NĪCAS VIDUSSKOLAS VĒSTURES MUZEJS (turpmāk – MUZEJS) ir Nīcas vidusskolas mācību – 

audzināšanas darba metodiskais centrs. 

1.2. MUZEJS sāk savu darbību ar Nīcas vidusskolas direktora rīkojumu Nr.24-v no 2017.gada 17.oktobra. 

1.3. MUZEJS savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Muzeju likumu, Ministru kabineta 2006.gada 

21.novembra noteikumus Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Nīcas vidusskolas nolikumu, 

Nīcas novada domes lēmumus un šo reglamentu. 

1.4. MUZEJA inventārs un finanšu līdzekļi ietilpst Nīcas vidusskolas budžetā. 

1.5. MUZEJA krājums ir Nīcas vidusskolas īpašums. 

1.6. MUZEJAM var būt sava simbolika un atribūtika, savs zīmogs un logo. 

1.7. MUZEJA juridiskā adrese: Skolas iela 14, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473. 

 

II Darbības mērķis un uzdevumi. 

2.1. MUZEJA darbības mērķis ir Nīcas vidusskolas vēstures saglabāšana, izpēte un popularizēšana, 

nodrošinot skolas pastāvēšanai būtisko piederības sajūtu pārmantojamību. 

2.2. MUZEJA pamatuzdevumi. 

2.2.1. Vākt krājumu: rakstītos, lietiskos, vizuālos, audio un video materiālus par Nīcas vidusskolas vēsturi 

un pastāvīgi to bagātināt. 

2.2.2. Sekmēt krājuma izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai. 

2.2.3. Veicināt Nīcas vidusskolas atpazīstamību un pozitīvā tēla veidošanu. 

2.2.4. Organizēt pētniecisko darbu Nīcas vidusskolas vēsturē. 

2.2.5. Mērķtiecīgi veikt metodiski izglītojošo darbu interešu izglītībā, muzejpedagoģijā. 

2.2.6. Sadarboties ar citiem valsts, pašvaldību, skolu muzejiem un kultūras iestādēm, Nīcas Senlietu krātuvi. 

2.3. MUZEJA uzdevumu īstenošana. 

2.3.1. MUZEJA krājums tiek veidots pētniecisko tēmu izpētes gaitā, dāvinājumu ceļā no fiziskām vai 

juridiskām personām. MUZEJA priekšmeti tiek uzskaitīti, apstrādāti un glabāti atbilstoši esošajām 

iespējām, MUZEJIEM izvirzītajām prasībām. MUZEJA priekšmetus var uz laiku nodot citiem muzejiem un 

institūcijām. 

2.3.2. Zinātniski pētnieciskā darba pamatā ir vākt, uzkrāt un analizēt informāciju par Nīcas vidusskolas 

vēsturi no senākiem laikiem līdz mūsdienām. MUZEJS iekārto pastāvīgo ekspozīciju, rīko tematiskās un 

krājuma izstādes, kā arī citu muzeju, iestāžu, privātpersonu  izstādes. Pētniecisko darbu MUZEJS veic, 



izmantojot savu un citu muzeju krājumu materiālus, privātās kolekcijas, organizējot ekspedīcijas un 

zinātniskos komandējumus, pierakstot atmiņas un intervējot, strādājot arhīvos un bibliotēkās. 

2.3.3. MUZEJA izglītojošais darbs tiek veikt uz pastāvīgās ekspozīcijas, izstāžu, MUZEJA kolekciju bāzes, 

veidojot pasākumus un muzejpedagoģijas nodarbības dažādām vecuma grupām un mērķauditorijām. 

Galvenās izglītojošā darba formas ir lekcijas, tikšanās,  mācību stundas, ekskursijas, tematiskās dienas, 

radošās darbnīcas, konsultācijas u.c. 

 

III Muzeja tiesības un pienākumi. 

3.1. MUZEJAM ir tiesības patstāvīgi, saskaņojot ar skolas vadību, sadarboties ar citiem muzejiem, 

iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, iestāties Latvijas Skolu muzeju biedrībā un darbā izmantot tās 

sniegtās rekomendācijas. 

3.2. MUZEJAM ir tiesības  Nīcas vidusskolas budžeta ietvaros lūgt finansiālu un materiālu atbalstu savas 

darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai. 

3.3. MUZEJAM ir tiesības deponēt uz laiku tā krājumā esošos priekšmetus. 

3.4. MUZEJA rīcībā nodotās telpas izmantot tikai tām paredzēto funkciju pildīšanai, iekārtot pēc paša 

ieskatiem, ievērojot MUZEJA darbības mērķi un uzdevumus. 

3.5. MUZEJA pienākums ir nodrošināt Nīcas vidusskolas vēstures liecību apzināšanu, saglabāšanu, izpēti 

un popularizēšanu sabiedrībā. 

3.6. MUZEJA pienākums ir nodrošināt tā krājuma pieejamību apmeklētājiem, pētniekiem. 

3.7. MUZEJA pienākums ir nodot sabiedrības apskatei un izmantošanai MUZEJĀ glabāto krājumu un 

informāciju par to, izmantojot pamatekspozīciju, izstādes un citus komunikācijas veidus.  

3.8. Neiekļaut un neizslēgt priekšmetus no MUZEJA pamatkrājuma bez Konsultatīvās padomes atļaujas. 

3.9. MUZEJA pienākums ir sniegt pārskatu un  nepieciešamo informāciju pēc pieprasījuma par savu 

darbību Nīcas vidusskolas administrācijai, Skolas padomei. 

 

IV Muzeja pārvalde un darbības kontrole. 

4.1. MUZEJS ir Nīcas vidusskolas struktūrvienība, to vada un par tā darbību atbild vadītājs – muzeja 

pedagogs. 

4.2. MUZEJA vadītāju – pedagogu pieņem darbā un atbrīvo no darba Nīcas vidusskolas direktors. Vadītājs 

- pedagogs strādā atbilstoši savam amata aprakstam, šim nolikumam un  citiem Nīcas vidusskolas MUZEJA 

darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

4.3. MUZEJA vadītājs-pedagogs: 

4.3.1. organizē MUZEJA darbības stratēģijas izstrādi; 

4.3.2. veic ikdienas vadību MUZEJĀ; 

4.3.3. atbild par MUZEJA materiālajām vērtībām, krājuma saglabāšanu un palielināšanu, par pamatkrājuma 

un palīgkrājuma uzskaiti; 

4.3.4. organizē jauno muzejnieku, brīvprātīgo un muzeja Konsultatīvās padomes darbu; 

4.3.5. lemj kopā ar Nīcas vidusskolas administrāciju par MUZEJA piedalīšanos Latvijas skolu muzeju 

darbu koordinējošās struktūrās; 

4.3.6. sagatavo MUZEJA budžeta pieteikumu nākamajam laika posmam, analizē un pamato piešķirto 

līdzekļu izmantošanas lietderību; 

4.3.7. nodrošina MUZEJĀ darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdzēsības un citu 

Nīcas vidusskolā esošo normatīvo aktu ievērošanu; 

4.3.8. pilda Nīcas vidusskolas direktora rīkojumus. 

4.4. MUZEJĀ darbojas muzeja Konsultatīvā padome, kurā pēc brīvprātības principa apvienojas bijušie 

skolas muzejnieki un absolventi. Tās sastāvu apstiprina Nīcas vidusskolas direktors. Konsultatīvā padome 

iesaka MUZEJA krājuma komplektēšanas politiku un zinātniskās izpētes stratēģiju, iesaka publicēšanai 

MUZEJA metodiskos un zinātniski pētnieciskos darbus, nosaka MUZEJAM piemērotus eksponātus un 



noraida neatbilstošus, veic krājuma papildināšanu, pilnveidošanu, nosaka iespējamo izstāžu  stratēģiju. 

Konsultatīvās padomes darbību nosaka šīs padomes nolikums. 

4.5. MUZEJĀ darbojas muzeja padome, kurā pēc brīvprātības principa apvienojas skolēni – jaunie 

muzejnieki. Muzeja padomes darbību nosaka šīs padomes nolikums. Muzeja padomi vada muzeja 

pedagogs. 

 

V Muzeja reorganizācija un likvidācija. 

5.1. Lēmumu par Muzeja izveidi un likvidāciju pieņem Nīcas vidusskolas direktors. 

5.2. MUZEJA krājumu pēc likvidācijas nodod Nīcas Senlietu krātuvei. 

 

 

 

 


