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Par VA „Rīgas Motormuzejs” veiktā
funkcionālā audita gala ziņojumu
VA „Rīgas Motormuzejs” ir iepazinies ar funkcionālā audita ziņojumu. Esam
gandarīti, ka darba grupa ir vispusīgi un pēc būtības izvērtējusi muzeja darbību. Projektā
sniegtā informācija nepārprotami norāda uz to, ka lai saglabātu muzeju ir nepieciešama tā
reorganizācija un pievienošana CSDD. To ir nepieciešams veikt nekavējoties, jo muzeja
rīcībā ir tikai valsts budžeta dotācija, ar kuru tas var darboties tikai līdz š.g. jūlija
mēnesim ieskaitot. Piekrītam arī riska momentiem ,kas tiek norādīti atzinumā. Taču, par
cik esošajā situācijā nav cita risinājuma varianta, tad uzskatām, ka veicot reorganizāciju
un pēc tam priekš CSDD muzeja funkciju nostiprinot Ceļu satiksmes likumā un ņemot
vērā to, ka muzejam nepieciešamās telpas ar kopējo platību 3473m2 jau ir nostiprinātas
Zemesgrāmatā, varam būt samērā droši par muzeja nākotni. Muzeja atbalsta arī atzinumā
pausto nostāju sasitībā ar muzeja krājuma nodošanu un tālāko apsaimniekošanu.
Tomēr muzejam ir iebildumi pret atzinumā pausto ideju, par lauksaimniecības
tehnikas muzeja „Kalēji” pievienošanu Rīgas Motormuzejam. Kaut arī abu muzeju
funkcijas ir līdzīgas, tomēr to specifika ir pilnīgi atšķirīga. Pie šāda scenārija nav skaidrs
arī muzeja finansēšanas modelis. Šāda notikumu gaita nav saskaņota arī ar CSDD.
Pārrunājot minēto jautājumu ar lauksaimniecības tehnikas muzeja „Kalēji” vadību
konstatētājām, ka uz doto brīdi Lauksaimniecības ministrija ,kuras pakļautībā atrodas
muzejs atbalsta muzeja darbību un ir gatava to darīt arī turpmāk esošā finansējuma
ietvaros. Veicot šādu apvienošanu, muzejs varētu arī zaudēt Eiropas finansējumu kultūras
mantojuma saglabāšanai, kuru var saņemt tikai kā reģiona muzejs.
Uzskatām, ka ņemot vērā to, ka Rīgas Motormuzejam jau ir veikts funkcionālais
audits, tad nebūtu nepieciešams gaidīt līdz brīdim, kad tiks veikts visas muzeju sistēmas
funkcionālais audits, jo muzejam nav pārliecības par to, ka no Satiksmes ministrijas puses
tiks piešķirts papildus finansējums tā darbības nodrošināšanai.
Bez tam, būtu nepieciešams konkretizēt, kuri trīs administrācijas darbinieki pēc
audita domām ir jāatbrīvo veicot muzeja reorganizāciju.
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