LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBA
ZIŅOJUMS
pie 2017. gada pārskata
1.Nosaukums un juridiskā adrese: Latvijas Muzeju biedrība (LMB),
Skolas iela 12, Madona, LV – 4801
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:
LMB valde ievēlēta Latvijas Muzeju biedrības pilnsapulcē 25.02.2016. 2017.gada 26.februāra
pilnsapulcē par atkāpšanos no amata paziņoja valdes priekšsēdētāja Ieva Pētersone.
06.03.2017.gada ārkārtas valdes sēdē tika ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs – Zane
Grīnvalde. 2017.gada LMB valdes sastāvs
Valdes priekšsēdētāja:
Zane Grīnvalde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs;;
Valdes locekļi:
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 īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no
ieprieksējos gados izmantotajām metodēm:
Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir
apvienojušies 109 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji kopīgu mērķu īstenošanai
un interešu aizstāvībai. 2017. gadā biedrībā iestājās Baldones muzejs, Kazdangas muzejs un
Imanta Ziedoņa muzejs.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, biedrība turpināja organizēja seminārus, rīkoja konkursu
LMB gada balva „Zelta puteklis 2016”, uzturēja mājaslapu www.muzeji.lv, uzturēja kontu
twitter.com, sadarbojās ar Restauratoru biedrību, Latvijas Kultūras akadēmiju, KM Muzeju
nodaļu, pārstāvēja LMB Latvijas Muzeju padomē, NEMO (Network of European Museum
organisations). Sadarbībā ar LNMM un organizāciju We Are Museums 2017 2017.gadā 11.13.jūnijā Rīgā organizēja starptautisku konferenci. Lai konferencē būtu iespēja piedalīties
ikvienam muzeja darbiniekam, neatkarīgi no muzeja lieluma vai finansiālajām iespējām,
biedrība organizēja rakstu konkursu, piedāvājot vairākas rakstu tēmas un apmaksāja 10
brīvbiļetes uz konferenci. Rakstu konkurss tika divas reizes pagarināts, par iemeslu minot
muzejnieku kūtrumu.
2017.gadā, atzīmējot Latvjas Muzeju biedrības 25 gadi, pirmo reizi tika organizēta vasaras
akcija “Apceļo Latvijas muzejus”.

2017.gads biedrības attīstībā uzskatāms par pārmaiņu gadu, 26.feburāra kopsapulcē tika
izveidota brīvprātīga muzeju darbinieku darba grupa, kas vēlāk pārtapa par LMB stratēģijas
grupu, par tās vadītāju tika iecelta Anna Balandina no Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja.
Darba grupā brīvprātīgi pieteicās darboties Anna Balandina - LNMM, Agnese Logina - Rīgas
Kino Muzejs, Kristīne Skrīvere - Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Inta Blūma – Valmieras
muzejs, Daiga Dupate – RSU muzejs. Stratēģijas grupas galvenais mērķis bija pārskatīt LMB
darbību, veikt SVID analīzi un strādat pie jaunas LMB stratēģijas izveides. Gada laikā tika
izveidota veiksmīga sadarbība, jo stratēģijas grupa sadarbojās ar LMb valdes locekļiem, kopā
strādāja pie biedrības darbības analīzes, nepieciešamajām izmaiņām, uzdevumu un prioritāšu
noteikšanas. Kopējā darba rezultātā tika izveidotas trīs darba grupas:
1. LMB mājas lapas darba grupa. Mērķis ir izveidot funkcionālu, pārskatāmu
un informatīvu platformu muzeju darbiniekiem, profesionāļiem un muzeju
nozares interesentiem;
2. LMB Gada balva – viena no biedrības aktivitātēm nozares izcilības piemēru un
radošuma veicināšanai. Šāda balva ir vienīgā muzeju nozarē un no biedrības
puses tiek uzturēta vairāk kā 10 gadus, tādējādi iegūstot zināmu sabiedrības un
nozares vērtējumu. Mērķis ir veicināt LMB Gada balvas atpazīstamību
plašākā sabiedrībā, parādīt un pierādīt muzeju profesionālo un radoši
paveikto darbu, ieguldījumus vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanā
un sabiedrības izglītošanā, kā arī uzlabot muzeju nozares tēlu plašākā
sabiedrībā.
3. Pieredzes apmaiņas platforma “Rītdienas muzejs” – viena no apjomīgākajām un
svarīgākajām darbības grupām. Tā ir Latvijas Muzeju biedrības veidota
pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides platforma muzeju speciālistiem
ar citu jomu profesionāļiem un muzeju lietotājiem, kuras mērķis ir radīt
iespēju savstarpēji dalīties pieredzē un idejās, izglītoties un profesionāli
pilnveidoties, gūt iedvesmu un motivāciju ikdienas darbam, kā arī
nodrošināt nozares labo prakšu pēctecību, tādējādi vairojot nozares
pašapziņu un rīcībspēju un vienojot nozari.
2017.gada Latvijas muzeju reģionālajās sanāksmēs Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un Zemgalē
tika veikta biedru anketēšana, lai noskaidrotu biedru pozīciju vairākos biedrībai būtiskos
jautājumos. Atbilžu rezultāti kalpoja par pamatu LMB darbības analīzei.
Pārņemot darbu un elektrisko dokumentāciju no iepriekšējās valdes priekšsēdētājs Ievas
Pētersones, turpināta dokumentu elektroniska reģistrācija.
2017.gada decembrī VKKF mērķprogrammā “Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju
atbalsts” iesniegts un apstiprināts projekts “Latvijas Muzeju biedrība – izglītojoša un
informatīva platforma Latvijas muzejiem”, iegūtais finansējums 2018.gadam – 6300EUR.
Notika 6 valdes sēdes un atsevišķi jautājumi tika apspriesti elektroniskās sarakstes ceļā. Gada
otrajā pusē organizētas LMB valdes un stratēģijas darba grupas 4 tikšanās.
5. Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas:
LMB viens no galvenajiem uzdevumiem bija biedrības darbības analīze, stratēģijas grupas un
valdes sadarbība un kopīgas stratēģijas un darba plānu un uzdevumu noteikšana.

Būtisks instruments biedru un arī citu interesentu informēšanai ir biedrības mājas lapa.
2017.gadā noritēja darbs pie biedrības mājas lapas darbības, tās vizuālās identitātes un
struktūras, tika veiktas pārmaiņas, izņemto liekas sadaļas, kas netiek izmantotas.
Noritēja darbs pie informācijas pieejamības un aprites uzlabošanu nozarē, tā sasniegšanai
biedrība informatīvi atbalstīja dažādu muzeju rīkotu pasākumu publicitāti, nodrošināja
informācijas nodošanu muzejiem par dažādām aktivitātām muzeju speciālistiem. Latvijas
muzeju publicitāte tika veicināta ar akciju “Apceļo Latvijas muzejus”, akcija tika atspoguļota
dažādos medijos, veicinot muzeju un biedrības atpazīstamību. Muzeju un biedrības publicitāti
veicināja arī starptautiskā konference “We Are Museums 2017”. Apkopota dažāda rakstura
informāciju par muzeju nozares lielākajiem projektiem un publiskota mājas lapā, kā arī
aktualizēta informācijas pieejamību cauri sociālajiem tīkliem: facebook.com un twitter.com.
Pēdējais ir tā platforma, kas sniedz iespēju piesaistīt apmeklētājus biedrības lapai caur šiem
tīkliem, sasniedzot pēc iespējas plašāku auditoriju.
Vērienīgākais 2017. gada LMB pasākums bija gadskārtējā Muzeju diena 2017 ar gada balvas
Zelta puteklis 2016 pasniegšanu, kas tika rīkota sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeju 26.maijā. Tajā piedalījās vairāk kā 500 dalībnieki.
Nozīmīga LMB aktivitāte 2017.gadā bija nozares izcilības piemēru un radošuma veicināšana
caur balvu “Zelta puteklis 2016”. Balvas publicitāte tika nodrošināta caur muzeji.lv, sociālo
tīklu facebook, iepazīstinot ar nominantiem pirms balvas pasniegšanas un par uzvarētājiem
pēc balvas pasniegšanas. Arī 2017.gadā, akcentējot pārmaiņas, kas skar muzejus 21.gs, balvas
ietvaros tika piešķirti atzinības raksti labākajai mārketinga akcijai un izcelts brīvprātīgo darba
nozīmīgums muzejā.
Kopā ar LNMM biedrība iesaistījās starptautiskās konferences “We Are Museums 2017”
organizēšanā, LMB nodrošināja konferences informatīvo atbalstu un piedāvāja iespēju mazo
muzeju darbiniekiem saņemt finansiālu atbalstu dalībai konferencē. Veicinot muzeju nozares
darbinieku iesaisti, domu apmaiņu un sadarbību, 2017.gadā notika viens iesildošais pasākums
Kuldīgā 2017.gada 20.aprīlī, to apmeklēja vairāk kā 30 cilvēki. Pasākuma ietvaros tika runāts
par to, kas ir iekļaujošs muzejs, kādi ir riski, kādi ieguvumi. Pieredzē dalījās LNMM, Kuldīgas
muzejs.
Viens no svarīgākajiem pasākumiem, lai atzīmētu LMB 25 gadi, bija vasaras akcijas “Apceļo
Latvijas muzejus” organizēšana, kas notika no 1.jūnija līdz 31.augustam. Tā iekļāva Latvijas
muzejus, neatkarīgi no to lieluma vai atrašanās vietas. Meklējot sadarbības partnerus muzeju
vidū, kuri uzvarētājus atbalstīja ar brīvbiļetēm uz saviem muzejiem (Rīgas Motormuzejs,
Rundāles pils muzejs, LNMM, Laima “Šokolādes muzejs”, Rīgas Jūgendstila muzejs, Rīgas
Vēstures un Kuģniecības muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs). Galvenā darbības
un vērtēšanas platforma bija sociālajā tīklā facebook.com izveidota lapa:
www.facebook.com/apcelomuzejus. Šajā lapā ikviens dalībnieks ievietoja foto un aprakstu par
konkrētu muzeju, iespaidus un nsolēgumā tika vērtēti atraktīvāki dalībnieki, kuri apmeklējuši
vismaz 5 muzejus. Uzvarētaja bija apmeklējusi un aprakstījusi 21 Latvijas muzeju.
2013.gadā izveidotā sadarbība starp Latvijas Muzeju biedrību un Latvijas Restauratoru
biedrību tika turpināta arī 2017.gadā, lai, apvienojot resursus, rastu iespēju muzeju
saglabāšanas darba speciālistiem un restauratoriem interesantākas semināru programmas.
Restauratoru seminārs notika 2017.gada martā Mencendorfa namā.

Kopumā Latvijas Muzeju biedrības rīkotos pasākumus 2017.gadā apmeklēja vairāk kā 1000
interesenti – ne tikai Latvijas Muzeju biedrības pārstāvēto muzeju speciālisti, bet arī ārvalstu
muzeju speciālisti (saistībā ar konferenci “We Are Museums 2017”), kā 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, par
Latvijas muzeju kopizstādes projekta māksliniecikos metu konkursu. Gada laikā tika sniegta
dažāda veida informācija žurnālistiem un dažāda veida medijiem.
2017.gada augustā valdes priekšsēdētājs piedalījās 3 darba grupu tikšanās reizēs, kas
paredzētas Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” māksliniecisko metu izvērtēšanai,
sniedzot savu vērtējumu par iespējami labāko konkursa uzvarētāju.
Latvijas muzeju nozares tēla veidošanā liela nozīme ir LMB mājas lapai www.muzeji.lv. Lai
strādātu pie mājas lapas modernizēšanas, pārskatītu mājas lapas struktūru un vizuālo tēlu un
lai radītu mājas lapu kā nozīmīgu informācijas platformu muzeju speciālistiem, interesentiem
un muzejiem pietuvinātām personām, 2017.gadā izveidota darba grupa šī mērķa sasniegšanai.
2017.gadā VKKF iesniegtajā projektā pieprasīts finansējums mājas lapas administratora
algošanai, kas ļaus 2018.gadā strādāt pie mājas lapas uzlabošanas pasākumiem par biedrības
finansiālajiem līdzekļiem.
2017.gadā visvairāk apmeklētās sadaļas: Latvijas muzeju katalogs, muzeju speciālistiem,
aktualitātes. Tomēr kopumā vērojama tendence, ka tālāk par lapas otro līmeni informāciju
apmeklētāji nemeklē, izņemot gadījumus, kad tur nonāk no reklāmas sociālajos tīklos.
2017. gadā LMB mājas lapu apmeklējums nav stipri mainījis un ir līdzvērtīgs 2016.gada
apmeklējumam: 2017.gadā - 59977 apmeklētāji 83064 reizes, 2016. gadā – 59402 apmeklētāji
82916 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. Divi LMB deleģētie pārstāvji – Kristīne
Skrīvere no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja un Agrita Ozola no Tukuma muzeja piedalījās
NEMO konferencē Ģentē Beļģijā 2017.gada novembrī.
2017.gadā biedrība administrēja vairākus VKKF atbalstītos muzeju projektus, ndorošinot gada
laikā 4 projektu projektu administrēšanu, līgumu, aktu, atskaišu sagatavošanu, grāmatvedības
darbu ar šo projektu finanšu dokumentiem. Ņemot vērā iepriekšejo gadu ne visai veiksmīgo
sadarbību ar atsevišķiem projektu vadītājiem (netika savlaicīgi sagatavoti projekta realizācijai
nepieciešamos līgumi, akti, pārskati), 2017.gadā bija ierobežota projektu iesniegšana caur
LMB.
2018.gadā LMB strādās pie LMB stratēģijas uzdevumu un mērķu sasniegšanas. Viens no
svarīgākajiem uzdevumiem būs veicināt muzejnieku pieredzes apmaiņas veidošanos,
izglītošanos, organizējot “Rītdienas muzejs” pasakumus. Tiek plānots organizēt muzeju
speciālistu grupas - sekcijas, apvienojot un saucot kopā dažādu jomu speciālistus:
muzejpedagogus, krājuma darbiniekus, pētniekus u.t.t. Noritēs darbs pie LMB Gada balvas
pasniegšanas, veicinot muzeju nozares atpazīstamību, muzeju darba prestižu. Vasarā otro
reizi tiks organizēta vasaras akcija “Apceļo Latvijas muzejus”. Plānoti vairāki pasākumi, kas

būs veltīti muzeju speciālistiem svarīgām tēmām, viena no tām – NMKK, tā funkcionalitāte,
saturs un darbība.
2018.gadā notiks LMB valdes pārvēlēšanas. Būtiski, ka tiks turpinās darbs pie 2017.gadā
iesākto pārmaiņu, noteikto uzdevumu realizēšanas. Ir iegūts finansējums no VKKF, lai algotu
mājas lapas administratoru, “Rītdienas muzejs” pasākumu koordinatoru un LMB Gada balvas
darba grupas vadītāju. Tiek plānots iegūt papildus finansējumu, lai apmaksātu LMB biedru
naudu NEMO organizācijā, lai LMB pārstāvis piedalītos NEMO organizētajā konferencē
2018.gada novembrī. Ir jāizmanto iesāktās pārmaiņas un jāatgūst LMB vieta Latvijas muzeju
darbinieku vidū, padarot biedrību par nozīmīgu izglītojošu un informatīvu platformu Latvijas
muzejiem. Jāturpina pārvērtēt līdzšinējā darbība un jānosaka prioritātes kopīga mērķa
sasniegšanai. Tiks turpināts darbs pie tā, lai aktivizētu muzeju darbinieku lielāku aktivitāti
biedrības darbā.
Skaidrojums par Bilanci
Bilances aktīvs
Naudas līdzekļi bankā
SEB banka 5062 Euro
Valsts kase 310 Euro
Bilances pasīvs
Iepriekšējo gadu rezerves fonds,
20735
Pārskata gada rezerves fonds(ieņēmumu un izdevumu starpība),

-14914

Skaidrojums par Ieņēmumu un izdevumu pārskatu
Biedru nauda
5330
Saņemtie ziedojumi,
15
Saņemtās dotācijas
7480 (Kultūrkapitāla fonda finansējums projektu
realizācijai )
Citi ieņēmumi, rindas
6220 (LMB ieņēmumi par dažādiem pakalpojumiem )
Algas,
4304 (LMB grāmatveža un datoradministratora atalgojums)
Soc. apdr. maks
1015
Citi izdevumi
28640 (izdevumi VKKF finansēto biedrības projektu realizēšanai20802
; izdevumi Muzeju dienas pasākuma organizēšanai un LMB gada balvas Zelta puteklis
2016 pasniegšanai – 4915; biroja un citi izdevumi –371LMB semināru un konferenču
organizēšanas izdevumi 2552)

Zane Grīnvalde
Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja
16.02.2018.

