Latvijas Muzeju biedrība 2015. gadā apvienoja 104 valsts, pašvaldību, privātos
un autonomos muzejus. 2015. gadā biedru skaits nemainījās, jo biedrībā iestājās
Varakļanu Novada muzejs, Mazais Meteorītu muzejs, Rakstniecības un mūzikas
muzejs; no biedrības izstājās SIA „Biznesa augstskolas Turība” muzejs, no
pastāvīgas organizācijas Latvijas Tautas frontes muzejs kļuva par Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienību un kā atsevišķa organizācija vairs
nedarbojas Liepājas Virtuālais kinomuzejs.
2015. gadā LMB turpināja iesākto sadarbību ar Latvijas Restauratoru biedrību, lai
apvienojot resursus, rastu iespēju muzeju, arhīvu un bibliotēku saglabāšanas darba un
konservācijas speciālistiem un restauratoriem piedāvāt apjomīgākas un interesantākas
semināru programmas. Kā kopīgi projekti tika organizēti divi Latvijas Muzeju
biedrības un Latvijas Restauratoru biedrības semināri, kā arī 2015. gada jūlijā muzeju
darbiniekiem bija ekskluzīva iespēja iepazīties ar restaurācijas darbu gaitu Rīgas pilī.
2015. gadā Latvijas Muzeju biedrība organizēja seminārus, kurus apmeklēja ne tikai
muzeju speciālisti, bet arī citu radniecīgu organizāciju pārstāvji, kopskaitā vairāk nekā
150 dalībnieku: 13. martā seminārs „Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana,
globalizācija”, 8. aprīlī seminārs par audio gidiem muzejos, 28. maijā seminārs
„Vēsture nākamībai: dokumentēšana un saglabāšana”, 1. oktobrī seminārs „Muzeju
tehniskais aprīkojums”.
LMB finansiāli EUR 500.00 apmērā atbalstīja digitālās ekspertes Karolinas Roistonas
(Carolyn Royston) vadītu semināru „Muzeju digitālās stratēģijas attīstīšana”, kas
notika 2015. gada 26. un 27. novembrī Mākslas muzejā „Rīgas Birža”.
Saistībā ar Starptautisko Muzeju dienu, 2015. gada 22. maijā LMB sadarbībā ar Balvu
Novada muzeju organizēja tradicionālos profesionālos svētkus muzeju speciālistiem.
Par tradīciju kļuvusi nozares gada balvas pasniegšana. 2015. gadā LMB to piešķīra 7
nominācijās: gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā, bērniem
draudzīgākais muzejs, gada ekspozīcija, gada izstāde, gada publikācija, mūžizglītības
projekts muzejā, modernās tehnoloģijas muzejā.
Kopumā Latvijas Muzeju biedrības rīkotos pasākumus 2015. gadā apmeklēja 624
interesenti – ne tikai Latvijas Muzeju biedrības pārstāvēto muzeju speciālisti, bet arī
Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Universitātes bibliotēkas speciālisti un Latvijas
Restauratoru biedrības biedri.
Latvijas muzeju nozares tēla veidošanā liela nozīme ir LMB mājas
lapai www.muzeji.lv. 2015. gadā VKKF mērķprogrammas „Profesionālu nevaldības
kultūras organizāciju atbalsts“ projektu konkursā tika atbalstīts LMB projekts
„Interneta mājas lapaswww.muzeji.lv pilnveidošana un uzturēšana“ (līguma nr.
Nr.2015-1-KMA-M05007) EUR 2500.00 apmērā – mājas lapas administrēšanai un
tehniskai pilnveidošanai.
2015. gadā LMB mājas lapu apmeklēja par 4,82% apmeklētāju vairāk nekā
iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā. 2014. gadā – 54 357 apmeklētāji 75 986 reizes,
2015. gadā – 56 979 apmeklētāji 79 207 reizes. Apskatīto lappušu skaits palielinājies
par 7,81%. 2015. gadā jaunu mājas apmeklētāju īpatsvars palielinājies par 1,37%.

LMB informatīvi atbalstīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijasrīkotos
pasākumus, Latvijas Jūras akadēmijas rīkotos starptautiskos jūrniecības
vēstures lasījumus „Baltijas jūras reģiona jūrniecības vēstures izpēte –
izaicinājumi, sasniegumi un rezultāti” un Latvijas Universitātes Latvijas
Universitātes Jūdaikas studiju centra rīkotos seminārus.
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 Pilzenē (Čehijā) 2015. gada novembrī.
Paldies kolēģiem Latvijas Kara muzejā, Balvu Novada muzejā, Latvijas Okupācijas
muzejā, kuri atvēlēja savas telpas LMB pasākumiem, kolēģiem Latvijas Okupācijas
muzejā par prezentācijām semināros, kā arī Rīgas Porcelāna muzejam – par
sagatavotajām dāvanām kolēģiem, kuri muzeju nozarē nostrādājuši 25 gadus.
Latvijas Muzeju biedrības arhīvs (1992-2011) nav nodots LMB valdes rīcībā un
arvien atrodas Inetas Sīmansones Zelčas dzīvoklī.
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