
 

 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja  

krājuma apmeklējuma noteikumi 

 

1. Ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma priekšmetiem var iepazīties izstādēs un pastāvīgajās 
ekspozīcijās noteiktajā darba laikā, kā arī Nacionālajā Muzeju krājuma kopkatalogā (https://www.nmkk.lv). Ar 
neeksponēto muzeja krājuma daļu, pamatojoties uz iesniegumu, pētniecības nolūkos var iepazīties, piesakot un 
saskaņojot krājuma apmeklējumu. 

 

2. Krājuma apmeklējuma laikā pētnieki var bez maksas iepazīties ar krājuma alfabētiskajām, sistemātiskajām un 
tematiskajām kartotēkām un krājuma priekšmetiem. 

 

3. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma struktūra: 
3.1. foto, fono un kino dokumenti; 
3.2. lietiskie materiāli; 
3.3. māksla; 
3.4. retās grāmatas un iespieddarbi; 
3.5. rokraksti un dokumenti. 
 

4. Apmeklēt muzeja krājumu iespējams ar muzeja direktora atļauju, aizpildot pētniecības apmeklējuma pieteikuma 
veidlapu un iesniedzot to info@mvm.gov.lv.   
 

5. Pētniecības apmeklējuma pieteikuma iesniegums jāaizpilda atbilstoši norādītajām prasībām, norādot pētījuma 
tēmu un izmantošanas mērķi. 

 

6. Pēc aizpildīta iesnieguma saņemšanas muzeja atbildīgais krājuma glabātājs sazināsies ar pētnieku ne vēlāk kā 10 
darba dienu laikā, lai vienotos par krājuma apmeklējuma datumu un laiku. 

 

7. Bez iepriekšējas pieteikšanās, direktora atļaujas un saskaņošanas ar atbildīgo krājuma glabātāju krājuma 
apmeklējums nav iespējams.  

 

8. Muzejs var atteikt iespēju iepazīties ar krājuma priekšmetu, ja: 
8.1. nav pabeigta attiecīgā priekšmeta uzskaite; 
8.2. tas ir slikti saglabājies; 
8.3. tas atrodas konservācijā vai restaurācijā; 
8.4. tas ir eksponēts vai to plānots eksponēt; 
8.5. tas ir deponēts ārpus muzeja; 
8.6. tā izmantošanas mērķis nav saistīts ar pasākumiem zinātnes, kultūras, estētiskās audzināšanas un izglītības 

jomās;  
8.7. priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos. 

 

9. Muzejs var pētniekam liegt tiesības apmeklēt muzeja krājumu, ja pētnieks iepriekšējā krājuma apmeklējuma 
reizē nav ievērojis krājuma izmantošanas noteikumus, piemēram, ir nevērīgi izturējies pret krājuma 
priekšmetiem, kartotēkām vai sabojājis tās. 

 

10. Apmeklēt muzeja krājumu iespējams arī citos iepriekš neminētos gadījumos, ja šāda nepieciešamība ir saistīta ar 
zinātnes, kultūras, estētiskās audzināšanas, izglītības vai valsts reprezentācijas mērķiem, kā arī ja tas ir saskaņots 
ar muzeja direktoru un ir panākta vienošanās ar atbildīgo krājuma glabātāju.  
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