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LMB gada balva Zelta puteklis
•
•
•
•

Mākslinieka veidota balva
Precīzāki kritēriji
Publicitāte – dažādos ziņu portālos
www.muzeji.lv atsevišķa sadaļa par
citu gadu balvas ieguvējiem
http://muzeji.lv/lv/support/zeltaputeklis-2015/
• sarunas ar balvu ieguvējiem
http://muzeji.lv/lv/experts/interviews/
• 2017.gadā žūrijā gribam iesaistīt
vairāk nozarē tieši nesaistītus cilvēkus

+

www.muzeji.lv

• sakārtotas sadaļas:
Zelta puteklis
Muzeju speciālistiem
Nozares ziņas
Par LMB, Par LMP
VKKF atbalstītie projekti
muzejos
• Daces Bumbieres-Augules
iesaistīšanās un iniciatīva atdzīvināja
Blogu sadaļu
• Nozares dokumentācija, kopīgie
projekti, aktuāla info no LMP
• Jaunāko rakstu popularizēšana caur
www. facebook.com

__

• Nepārskatāma, pārāk sazarotas
struktūra, novecojusi funkcionalitāte,
kuras dzīlēs pazūd ievietotā
informācija
• Informācijas apmaiņa starp
www.muzeji.lv un muzejiem
• Neatsaucība no kolēģiem, VKKF
projektu vadītājiem
• Atsūtītās ziņas no muzejiem - preses
relīze pirms notikuma, bet gandrīz
nekas pārskats par to kā pasākums
izdevies, kas sasniegts, kādi bija
mērķi utt.

LMB kā atsevišķu
muzeju projektu
apkalpotāja
LMB administratīvais darbs, projektu vadītāju
kontrole
Nekvalitatīva, formāla līgumu sagatavošana
Publicitātes nodrošināšana LMB resursos un
pie projektu aprakstiem
Gada laikā ir vēlojamas izmaiņas un panākta
vienošanās, ka muzeji kam nepieciešami šādi
projekti, apmaksā grāmatvedības u.c.
biedrības pakalpojumus
Šāda prakse, kad LMB faktiski ir tikai naudas
pārskaitītājs, būtu jāpārtrauc un problēma
jārisina pēc būtības

Projekta nosaukums

Sadarbības summa
muzejs
LFM
800

vadītājs

termiņs

Maira Dudareva

2016.19.09.

3000

Ruta Cimdiņa

2016.30.09.

2500
4500

Astra Dzērve
Liene Granovska

2016.31.12.
2016.29.06.

Romans Suta 120. Starp mākslu un SBM
dizainu (grafiskās identitātes
izstrāde)
SBM izglītības programma 2016.g. SBM

1600

Nataļja Jevsejeva

2016.31.05.

900

Elvija Pohomova

2016.30.12.

Bērnu un jauniešu izglītojošā
programma
Izstādes katalogs Piranezi. Romas
aktivitātes.
Jāņa Akurātera muzeja memoriālo
priekšmetu restaurācija
Doles baznīcas ērģeļu restaurācija

LFM

1000

Maira Dudareva

2016.31.12.

LNMM

9000

MMA

6480

V.Opolā/V.Raudzep 2016.01.09.
a
Ruta Cimdiņa
2016.30.09.

RMM

3400

Ligita Ašme

2016.15.04.

LV dizaina stāsts – 100 1.kārta

DMDM

3500

Līga Lavrinoviča

2016.30.11.

295

Maira Dudareva

2016.22.06.

2352

Ruta Cimdiņa

2016.30.12.

Izstāde par fotogrāfu Mārtiņu
Bucleru un viņa ieguldījumu
latviešu fotogrāfijā
Jāņa Akurātera muzeja memoriālo MMA
priekšmetu restaurācija
LMB darbība
LMB
DMDM izglītības programma
DMDM

Muzeju nakts 2016 "Durvis uz
LFM
brīvību" Latvijas Fotogrāfijas
muzejā
Jāņa Akuratera muzeja memoriālo MMA
priekšmetu - Akuratera kabineta
lustras, gultas, stāvlampas
restaurācija
“Rīga – dižā kinoaktrise, kino –
maģiskais magnēts” 2016. gada
Rīgas svētku programmas ietvaros RVKM
RMM mūzikas CD Mūsu dziesma

RMM

3500
Ingrīga Lukašēvica 14.08.2016.
8000

Aivars Madris

2017.gads

https://www.facebook.com/Latvijas-Muzejubiedrība

LMB viedoklis/plāni/nozares problēmas
• Muzeju statistikas pieejamība
• Suvenīru tirdzniecība muzejos
• Kultūras skolas soma
• Latvijas muzeju «kopizstāde»
• Nacionālais muzeju kopkatalogs
• Informācijas aprite nozarē
• We Are museums sadarbībā ar
LNMM (Anna Balandina)
• Personas datu aizsardzība muzeju ZA
un krājuma datubāzēs

• Vēl aizvien visu nosaka personības, paļaujamies uz atsevišķu
indivīdu iniciatīvu, nevis mērķtiecīgu komandas darbu,
• Latvijas muzeju biedrībai būtu jākalpo kā platformai un
instrumentam kopēju mērķu sasniegšanai un problēmu
risināšanai. To var izdarīt tikai komandā. Biedrība šobrīd
nozares kopējiem mērķiem tiek izmantota ļoti maz.
• Muzejos ir ienākusi jauna paaudze, kas domā plašāk. Jācer,
ka tas patiešām ļaus sasniegt labākus rezultātus.
PALDIES!

