LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBA
ZIŅOJUMS
pie 2016. gada pārskata
1.Nosaukums un juridiskā adrese: Latvijas Muzeju biedrība (LMB),
Uzvaras bulv 2A, Rīga, LV – 1048.
2. Reģistrācijas numurs un datums: Nr. 40008003240, 2006. gada 11. aprīlis
(biedrību un nodibimājumu reģistrā) un 1993. gada 21. maijs (sabiedrisko
organizāciju reģistrā).
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem:
Latvijas Muzeju biedrības pilnsapulcē 25.02.2016. valdē ievēlēti un 18.03.2016.
stājušies amatā:
Valdes priekšsēdētāja: Ieva Pētersone, VAS "Latvijas dzelzceļš" Latvijas dzelzceļa
vēstures muzejs;
Valdes locekļi:
Zane Grīnvalde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs;
Ingrīda Lukašēvica, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs;
Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs;
Inese Dundure, Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs"
Latgales Kultūrvēstures muzejs;
Līga Andersone, Limbažu muzejs;
Ilona Audere, Rīdzinieku māja - muzejs - Mencendorfa nams. 17.-18. gs.;
Ruta Ģiptere, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs;
Agrita Ozoliņa, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs.
4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošnai pārskata gadā un
atšķirības no ieprieksējos gados izmantotajām metodēm:
Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir
apvienojušies 106 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji kopīgu mērķu
īstenošanai un interešu aizstāvībai. 2016. gadā biedrībā iestājās Aldara muzejs un
Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, biedrība turpināja organizēja seminārus, rīkoja
konkursu LMB gada balva „Zelta puteklis 2015”, uzturēja mājaslapu www.muzeji.lv,

uzturēja kontu twittwr.com, sadabojās ar Restauratoru biedrību, Latvijas Kultūras
akadēmiju, KM Muzeju nodaļu, pārstāvēja LMB Latvijas Muzeju padomē, NEMO.
Biedrība turpināja sadarbību ar LNMM un organizāciju We Are Museums, lai
veicinātu domu apmaiņu un radošumu nozarē un sagatavotu starptautisku konferenci
2017.gadā Rīgā.
2016.gadā biedrība rīkoja aptauju, lai noskaidrotu biedru viedokli, aktuālos nozares
jautājumus un problēmas. Aptaujas rezltāti un pārskats pieejams www.muzeji.lv.
2016.gadā biedrība izveidoja kontu sociālajā tīklā Facebook.com, lai aktualizētu
biedrības darbību un tiešāk komunicētu ar biedriem un citiem interesentiem.
Lai uzlabotu biedrības dokumentu pārvaldību, tika ieviesta biedrības dokumentu
elektroniska reģistrācija. 2016.gada nogalē aktualizēts biedrības biedru reģistrs.
5. Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:
LMB kā vienu no prioritārajiem gada darbībības uzdevumiem izvirzīja informācijas
pieejamības un aprites uzlabošanu nozarē. Tā sasniegšanai biedrība informatīvi
atbalstīja dažādu muzeju rīkotu pasākumu publicitāti, nodrošināja informācijas
nodošanu muzejiem par Latvijas Kultūras akadēmijas aktivitātēm muzeju jomā, tajā
skaitā tālākizglītības programmas attīstīšanā, sadarbībā ar KM Muzeju nodaļu
nodrošināja operatīvāku informācijas apriti par Latvijas Muzeju padomes darbu.
Apkopoja dažāda rakstura informāciju par muzeju nozares lielākajiem projektiem un
publiskoja to savā mājas lapā. Izveidotajā LMB lapā sociālajā vietnē Facebook
biedrība

popularizēja biedrības aktivitātes, muzeju piedāvājums, labās prakses

piemērus un tādeādi centās sasniegt plašāku auditoriju tiešāk un nepastarpinātāk.
Otra biedrības 2016.gada prioritāte bija nozares izcilības piemēru un radošuma
veicināšanas. Lai to sasniegtu, 2016. gadā tika izstrādāti precīzāki vērtēšanas kritēriji
un pieteikumu veids LMB gada balvai „Zelta puteklis 2015”. Balvas publicitāte tika
veidota izmantojot biedrības Facbook kontu gan pirms, gan pēc balvas pasniegšanas,
pastāstot gan par visiem nominantiem, gan intervējot uzvarētājus. Lai akcentētu
pārmaiņas, kas skar muzejus 21.gs, balvas ietvaros tika piešķirti atzinības raksti
labākajai mārketinga akcijai un izcelts brīvprātīgo darba nozīmīgums muzejā.
2016. gadā Latvijas Muzeju biedrības vērienīgiakais un gadskārtējais notikums bija
Muzeju diena 2016 ar gada balvas Zelta puteklis 2015 pasniegšanu, kas tika rīkota
sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu 27.maijā. Tajā piedalījās vairāk kā 400
dalībnieki.

Rudenī tika saņemts sadarbības piedāvājums no LNMM un We Are Museums, lai
atbalstītu starptautiskas konferences rīkošanu 2017.gadā. Biedrība nodrošinās
konferences informatīvo atbalstu, kā arī piedāvās iespēju mazo muzeju darbiniekiem
saņemt finansiālu atbalstu dalībai konferencē. Lai veicinātu muzeju nozares
darbinieku iesaisti, domu apmaiņu un sadarbību, ieplānoti trīs konferences iesildošie
pasākumi, no kuriem pirmais notika 2016.gada rudenī LNMM, to apmeklēja vairāk kā
30 cilvēki, pasākumu varēja noskatīties arī tiešsaitē. Pēc LMB ierosinājuma
konferences tēmu lokā tiks iekļauti jautājumo par krājuma digitalizācijas ptaformām –
pieredzi un iespējām, mārketinga iespējām muzejiem ar nelielu budžetu u.c.
jautājumiem, kas tiks aktualizēti iesildošajos pasākumos.
2013.gadā izveidotā sadarbība starp Latvijas Muzeju biedrību un Latvijas
Restauratoru biedrību tika turpināta arī 2016.gadā, lai apvienojot resursus, rastu
iespēju muzeju saglabāšanas darba speciālistiem un restauratoriem interesantākas
semināru programmas. Kā neveiksme jāmin biedrības nespēja noorganizēt plānoto
semināru par audumu restaruāciju 2016.gada rudenī.
Kopumā Latvijas Muzeju biedrības rīkotos pasākumus 2016.gadā apmeklēja vairāk kā
1000 interesenti – ne tikai Latvijas Muzeju biedrības pārstāvēto muzeju speciālisti,
bet arī Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Universitātes bibliotēkas speciālisti un
Latvijas Restauratoru biedrības biedri.
LMB pārstāvis – valdes priekšsēdētāja turpināja dalību Latvijas muzeju padomē.
Piedaloties padomes sēdēs tika pausts viedoklis par tās darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem, tajā skaitā muzeju akreditāciju, kopkataloga darbību jeb problēmām,
Skolas somas projektu un tā pieejamības jautājumiem, Latvijas muzeju kopizstādes
projektu un tā realizācijas vietu LNVM. Veidojot LMP 2017.gada darba plānu, LMB
ierosināja tās darba kārtībā iekļaut jautājumu par NMKK funkcionalitāti un saturu.
LMB turpinās publiskot savā mājas lapā pārskatus par padomas darbu. LMB
piedalījās darba grupā ko izvedoja Ekonomikas ministrija, lai sakārtotu jautājumu par
valsts un pašvaldību muzeju ierobežojumiem nodarboties ar suvenīru tirdzniecību,
gūstot no tā papildus ieņēmumus muzeja budžetā. Gada laikā tika sniegta dažāda
veida informācija žurnālistiem, pētniekiem, muzejiem par nozari, attīstības
tendencēm, statistiku u.c. jautājumiem.
Latvijas muzeju nozares tēla veidošanā liela nozīme ir LMB mājas lapai
www.muzeji.lv. 2016. gadā VKKF mērķprogrammas „Profesionālu nevaldības
kultūras organizāciju atbalsts“ projektu konkursā tika atbalstīts LMB projekts

„Interneta mājas lapas www.muzeji.lv pilnveidošana un uzturēšana“ EUR 2500.00
apmērā – mājas lapas administrēšanai un tehniskai pilnveidošanai.
2016.gadā tika pārskatīta lapas www.muzeji.lv struktūra, saturs, aktualizētas sadaļas
Muzeju speciālistiem, Par mums, Blogs. Lai uzlabotu piekļuvi lapas zemāko līmeņu
sadaļām izmantots biedrības facbook konts. Visvairāk apmeklētās sadaļas: Latvijas
muzeju katalogs, muzeju speciālistiem, aktualitātes. Tomēr kopumā vērojama
tendence, ka tālā par lapas otro līmeni informāciju apmeklētāji nemeklē, izņemot
gadījumus, kad tur nonāk no reklāmas sociālajos tīklos.
2016. gadā LMB mājas lapu apmeklēja par 5.49 % apmeklētāju vairāk nekā
iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā. 2016. gadā – 60 153 apmeklētāji 82003 reizes,
2015. gadā – 56 979 apmeklētāji 79 207 reizes.
Turpinājās starptautiskā sadarbība. Latvijas Muzeju biedrība sesto gadu ir Eiropas
Muzeju organizāciju sadarbības tīkla (NEMO) http://www.ne-mo.org/ biedrs un kopš
2010. gada beigām arī Starptautiskā sadarbības tīkla “Muzejs, kurš mācās” (LEM)
http://www.lemproject.eu/ asociētais partneris. LMB deleģēts pārstāvis piedalījās
NEMO konferencē Vācijā Karlšūlē 2016.gada novembrī.
Atsevišķa biedrības darbība ir sasitīta ar valsts muzejos realizēto projektu, kas
saņēmuši VKKF un RD atbalstu, administrēšanu. Gada laikā biedrība nodrošināja 16
projektu administrēšanu, līgumu, aktu, atskaišu sagatavošanu, grāmatvedības darbu ar
šo projektu finanšu dokumentiem. Ne vienmēr veidojās sekmīga sadarbība ar projektu
vadītājiem, lai savlaicīgi sagatavotu gan projekta realizācijai nepieciešamos līgumus,
aktus, gan pārskatus finansējuma piešķīrējiem. Biedrība 2016.gadā lūdza projektu
vadītājiem sagatavot analītiskus rakstus, kuros dalītos savā pieredzē ar kolēģiem par
to kādi bija projketa mērķi, vai tos izdevies sasniegt un kā projekta realizācija
uzlaboja muzeja piedāvājumu. Ne visi projektu vadītāji uzskatīja par nepieciešamu
šādu informāciju sagatavot. 2016.gada biegās tika pieņemts lēmums lūgt valsts
muzejus meklēt itas iespējas realizēt savus projektus pilnībā pašiem nodrošinot to
administrēšanu. Savukārt biedrība 2017.gadā plāno vairāk pievērsties muzejus
apvienojošu projektu realizācijai.
2017.gadā LMB turpinās profesionālas tālākizglītības nodrošināšanu, organizējot
seminārus un izvērtēs iepriekšējā gada nozares piedāvājumu sabiedrībai, pasniedzot
nozares gada balvu Zelta Puteklis 2016. 2017.gadā biedrība plāno rīkot vasaras akciju
– iepazīsti Latvijas mazos muzejus. Kā arī organizēs aptauju par NMKK saturu un
funkcionalitāti.

2017.gadā biedrībai jāpārvērtē sava līdzšinējā darbība, atbilstība mūsdienu
izaicinājumiem un jāizvirza jauni mērķi un uzdevumi. Jā pieņem lēmums par iespēju
atrast finanses, lai algotu administratoru, atarstu vietu biedrības birojam, jāparveido
www.muzeji.lv, lai saturs būtu pārskatāmāks un biedrības darbībai atbilstošāks.
Jāturpina izmantot sociālo tīklu piedāvājums nepastarpināti uzrunāt savas
mērķauditorijas. Kā arī jāatrod veids kā aktivizēt muzeju darbinieku lielāku aktivitāti
biedrības darbā.

Ieva Pētersone
Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja

