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Latvijas Muzeju biedrība

Latvijas Muzeju biedrībā ir 120 biedri:
➢Valsts muzeji

➢Pašvaldību muzeji

➢Autonomie muzeji

➢Privātie muzeji

Iekšējā komunikācija ar pašiem biedriem un:
➢Ministrijām,

➢Pašvaldībām,

➢Autonomo un privāto muzeju pārvaldītājiem



LMB komunikācija ar biedriem

Ar LMB biedriem: 
• E-pastu datu bāze
• Tiešā komunikācija LMB organizētajos pasākumos kā klātienē, tā 

virtuāli
• Mājas lapa un sociālie tīkli

LMB valdē:
• E-pastu sarakste 
• Messenger izveidota grupa!
• Valdes sēdes: klātienē un zoom platformā
• Dažādos LMB organizētajos pasākumos, pieredzes apmaiņas 

braucienos



Galvenie komunikācijas virzieni ar 
LMB biedriem

• Aktualitātes nozarē

• LMB organizēto pasākumu jaunumi:
• LMB Gada balva

• Profesionālā pilnveide

• Muzeju forums

• Ilgtspējīgās attīstības mērķi

• Biedru aptaujas, lai risinātu nozarei svarīgus jautājumus

• Steidzamu jautājumu risināšana.



LMB komunikācija organizāciju līmenī

Ar lēmumu pieņēmējiem:
• Kultūras ministrija

• Izglītības un zinātnes ministrija

• Finanšu ministrija

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

• Valsts Kultūrkapitāla fonds

• Latvijas Pašvaldību savienība

Ar lēmuma pieņēmējiem saistītas institūcijas:
• Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa

• Latvijas Muzeju padome



LMB komunikācija organizāciju līmenī

Ar nevalstiskajām organizācijām:
• Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība
• Domnīca «Creative museum»
• LAPAS
• Izglītību Iniciatīvu centrs
• Latvijas Bibliotekāru biedrība

Ar starptautiskām organizācijām:
• NEMO – Network of European Museum Organisations

• ICOM – International Council of Museums
• UNESCO
• Baltijas valstu muzeju un bibliotēku asociācijām



LMB komunikācija organizāciju līmenī

Ar augstskolām un citām institūcijām:
• Latvijas Kultūras akadēmija
• Latvijas Nacionālā bibliotēka
• UNESCO Latvijas nacionālā komisija

Ar sadarbības partneriem un atbalstītājiem:
• SIA CUBE Aģentūra (mājas lapas izstrādātāji)
• SIA Mobilly
• MOTOR – Igaunijas izstāžu un ekpozīciju veidošanas uzņēmums
• Dažādos pasākumos piesaistīti sponsori un atbalstītāji (SIA Paulig, 

Ilustrētā Pasaules vēsture u.c.)



Efektīva iekšējā komunikācija

• Strukturēta

• Pārdomāta

• Skaidri definēta

• Laicīga

• Tāda, kas sasniedz LMB mērķauditoriju:
• Biedrus

• Lēmuma pieņēmējus

• Sadarbības partnerus

• Finansētājus, sponsorus

• Nevalstisko sektoru

• Starptautiskos partnerus, organizācijas



Paldies par uzmanību!


