
I sadaļa – Pētījuma rezultāti (Latvijas pārstāvji) 

Procentuāli atbildes sniedza: 

 

Daži aptaujātie norādīja līdz trīs atbildēm vienlaicīgi (piemēram, viens aptaujātais 

vienlaicīgi darbojas kā mākslas dīleris, mākslas eksperts un izsoļu namu darbinieks 

vai arī aptaujātais vienlaicīgi ir gan mākslinieks, gan mākslas pasniedzējs). 
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APTAUJĀTIE

Mākslinieki

Mākslas dīleri, galeristi

Mākslas eksperti/vēsturnieki; kultūras mantojuma eksperti

Izsoļu namu darbinieki

Kolekcionāri

Muzeju darbinieku

Mākslas/kultūras mantojuma pasniedzēji

Citu profesiju pārstāvji (t.sk. izstāžu producēšana, pētniecība, kultūras priekšmetu nelegālās aprites
apkarošana)



Pēc darbības perioda noteiktajā nozarē aptaujātie sadalījās šādi: 

  

 

Vai Jums ir zināmi tiesību akti/noteikumi (to saraksts un regulējums), kas attiecas 

uz Jūsu darbības jomu?  
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DARBĪBAS PERIODS

0-5 gadi 5-10 gadi 10-20 gadi 20+ gadi

30%

45%

25%

VAI IR JUMS ZINĀMI TIESĪBU AKTI, KAS ATTIECAS UZ 
JŪSU DARBĪBAS JOMU?

Pilnībā nav zināmi Daļēji Ir zināmi



Interesanti, ka vislabāk savu zināšanu līmeni novērtēja “citu profesiju pārstāvji”, 

vadošo galeriju un izsoļu namu pārstāvji, muzeju darbinieki.  

Vissliktāk savu zināšanu līmeni novērtēja mākslinieki un kolekcionāri. 

 

Kā Jūs novērtētu Jūsu kompetences līmeni savā darbības jomā? 

 

 

Kur Jūs saņēmāt nepieciešamās zināšanas (tiesību apmācības/semināri, pašizglītība, 

utt.)? 
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28%

35%

37%

KĀ JŪS NOVĒRTĒTU JŪSU KOMPETENCES LĪMENI SAVĀ 
DARBĪBAS JOMĀ?

Pilnībā kompetents Labi Apmierinoši Neapmierinoši



 

 

 

 

0%

32%

65%
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KUR JŪS SAŅĒMĀT NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS?

Tiesību apmācības

Semināri – 32 % (visi aptaujātie norādīja, ka vienīgi semināros gūtās zināšanās nav pietiekamas un viņi savu 
zināšanu līmeni papildina ar pašizglītību) 

Pašizglītība – 65%

Grūti pateikt

35%

65%

VAI UN CIK BIEŽI JUMS IR NEPIECIEŠAMA JURIDISKĀ 
PALĪDZĪBA? 

Ikdienā Reti



Lūdzu, miniet šādas palīdzības nozari. 

 

Vai Jūsu prakses vietā ir Jums nepieciešamie augsti kvalificēti speciālisti? 

Vai Jūs zināt, kur atrast mākslas/kultūras mantojuma tiesību speciālistu?  

 

26%

26%19%

11%

7%

11%

JOMA, KURĀ IR NEPIECIEŠAMA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Autortiesības Līgumu sastādīšana, konsultācijas saistībā ar darījumiem

Ekspertu slēdzieni Kultūras priekšmetu pārvešana/apdrošināšana

Nodokļu aspekti Izvešana uz pagaidu izstādēm – 15%

52%

35%

13%

VAI ZINĀT, KUR ATRAST KVALIFICĒTU SPECIĀLISTU?

Nē Vāji/Daļēji Jā



 

Kā Jūs meklējat nepieciešamo informāciju/kontaktu?  

 

 

Kā Jūs kopumā novērtējat mākslas/ kultūras mantojuma tiesību speciālistu 

pieejamību, kompetenci, efektivitāti (cenas atbilstību kvalitātei) Jūsu prakses 

vietā/teritorijā?  
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KUR JŪS MEKLĒJAT NEPIECIEŠAMO SPECIĀLISTU?

AKKA/LAA 10% Draugi/paziņas 40%

Iekšēji juristi/atsevišķo tiesību jomu speciālisti 20% Muzeji

Kultūras Ministrija Internets



 

 

Ja Jūs izmantojat ārvalstu juristu palīdzību, lūdzu miniet valsti un iemeslu?  

Neviens no aptaujātajiem neizmanto ārvalstu juridisko speciālistu palīdzību. 

 

Secinājumi: 

Tikai trešdaļa no visiem aptaujātajiem norādīja uz labu juridisko kompetenci savā 

darbības jomā. Divas trešdaļas novērtē savas zināšanas kā vājas/nepilnas vai 

neapmierinošas.  

Savas zināšanas lielāka daļa aptaujāto (65%) apgūst pašizglītības ceļā vai savienojot 

pašizglītību ar atsevišķiem semināriem (vēl 32%). Neviens no aptaujātajiem 

nenorādīja uz juridiskajām zināšanām mākslas/kultūras jomā, kas tika gūtas vidējās 

vai augstākās izglītības saņemšanas procesā. 

Vairāk nekā puse aptaujāto nezināja, kur var saņemt kvalificēta speciālista 

konsultāciju/palīdzību, un lielākā daļa (65% aptaujāto) attiecīgo speciālistu 

kompetenci, pieejamību un efektivitāti novērtēja kā pilnībā neapmierinošu.  
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65%

20%

JURIDISKO SPECIĀLISTU PIEEJAMĪBA UN KOMPETENCE

Labi

Apmierinoši, bet ne bez trūkumiem/dažās jomās speciālistu trūkst

Pilnīgi neapmierinoši

Nav viedokļa


