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PROGRAMMAS
MĒRĶIS

Mākslas muzeja Brīvprātīgā darba
programmas mērķis ir iesaistīt muzeja
norisēs kultūras un mākslas procesos
ieinteresētus sabiedrības locekļus,
sniedzot iespēju iegūt jaunas zināšanas
un pieredzi saistībā ar muzeja darbību.
Tajā var piedalīties ikviens, kas ar savu
līdzdarbošanos, zināšanām un prasmēm
vēlas sniegt papildus atbalstu muzeja ikdienas
darbā un nākotnes mērķu sasniegšanā.

VĪZIJA

Veidot sociāli iekļaujošu muzeju, veicinot
kolektīvo atbildību un sabiedrības
līdzdalību kultūras un mākslas procesos.
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VĒSTURE

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM)
ir viens no pirmajiem muzejiem Latvijā, kas ir
ieviesis brīvprātīgā darba programmu savā
ikdienas darbībā. Mākslas muzeja Brīvprātīgā
darba programma tika izveidota 2009. gadā
ar nosaukumu Muzeja Vēstneši, reaģējot uz
ekonomiskās krīzes izraisītajām pārmaiņām,
darbu zaudējušajiem cilvēkiem piedāvājot
iespēju socializēties, un iesaistīties muzeja
dzīvē. Sākotnēji programmas dalībnieki
pildīja muzeja vēstnešu funkcijas: bez maksas
apmeklēja LNMM izstādes, pasākumus,
radoši pilnveidojās mākslas jomā un par
gūto pieredzi vēstīja pārējai sabiedrībai,
veicinot izpratni par muzeja darbību un
piedāvājumu apmeklētājiem.

Pakāpeniski palielinoties interesentu skaitam
un pieaugot arī aktīvi strādājošās sabiedrības
daļas interesei, programma tika paplašināta
un pilnveidota. Epizodiski muzeja vēstneši
sāka iesaistīties arī dažādās citās muzeja
aktivitātēs, pildot ne vien „vēstīšanas” funkciju,
bet arī veicot praktiskus darbus muzeja
darbības uzlabošanai.



Darbs muzejā sniedz brīnišķīgu
iespēju iepazīt muzeju un tā
darbību no iekšienes, justies
piederīgai lielajai muzeja cilvēku
saimei, redzēt “dzīvajā” mūsu
māksliniekus, kritiķus un
mākslas mecenātus.

“
Jausma Kalēja,

MM Brīvprātīgā darba programmas
dalībniece no 2011. gada



5

SABIEDRĪBAS
ATZINĪBA

Muzeju biedrības balva
„Zelta puteklis” nominācijā
„Mūžizglītības projekts
muzejā 2011”.

Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības
programmas projektu kvalitātes balva
„Spārni 2013” nominācijā „Grundtvig
Senioru brīvprātīgais darbs”. Balva

piešķirta par projektu „Austrumeiropas
brīvprātīgie vēstnieki – labas prakses
un attīstības modeļu apmaiņa muzeju

brīvprātīgo programmās”. Projekta
ietvaros seši LNMM brīvprātīgie seniori

un seši Budapeštas mākslas muzeja
brīvprātīgie devās trīs nedēļu savstarpējā

pieredzes apmaiņas praksē.
Muzeju biedrības balva
„Zelta puteklis” nominācijā
„Mūžizglītības projekts
muzejā 2014”. Balva piešķirta
par projektu ''Iepazīsti Austrumus
ar citām maņām!'' saistībā ar
Starptautisko Baltā spieķa
dienu. Projekta ietvaros muzeja
speciālisti kopā ar LNMM
brīvprātīgajiem organizēja
īpašas ekskursijas vājredzīgiem
un neredzīgiem jauniešiem
Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA.

Mākslas muzeja Brīvprātīgā
darba programmas dalībniece

Herta Jansone saņēma atzinības
rakstu godināšanas ceremonijā
„Gada brīvprātīgais 2014” par
ieguldījumu brīvprātīgā darba

attīstībā Latvijā.

Muzeju biedrības balva
„Zelta puteklis” nominācijā
„Gada brīvprātīgais 2016”.

Atzinības raksts piešķirts MM
Brīvprātīgā darba programmas
dalībniecei Jausmai Kalējai par

ilgstošu un aktīvu palīdzību,
sniedzot ieguldījumu muzeja

ikdienas darbībā. Par veikto ieguldījumu Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja un
kopējās sabiedrības labā
Latvijas brīvprātīgo godināšanas
ceremonijā Necitai Pundurei
piešķirta goda zīme
“Gada brīvprātīgais 2017”,
Norai Gavarei - “Gada
brīvprātīgais 2019”. Mākslas
muzeja brīvprātīgās saņēma
arī Rīgas domes pateicību
par ieguldīto laiku un enerģiju
brīvprātīgā darba veikšanā
Rīgas pašvaldībā.

2011

2013

2014

2016

2017

2019



Muzeja brīvprātīgajā darbā
mani visvairāk saista iespēja strādāt
LNMM Informācijas punktā, sniedzot
atbildes uz apmeklētāju jautājumiem
par izstādēm, pasākumiem, muzeja
izkārtojumu, audiogidiem,
Ģimenes somām.

Anita Kondratjeva,
MM Brīvprātīgā darba programmas

dalībniece no 2016. gada

“



PROGRAMMAS
ORGANIZĀCIJA

Par katras struktūrvienības
aktivitātēm informē un atbild
attiecīgais brīvprātīgā
darba koordinators

LNMM, SBM: Elza Ēķe
(elza.eke@lnmm.lv)

DMDM: Kristīne Šica
(kristine.sica@lnmm.lv)

MMRB: Lilita Pudule
(lilita.pudule@lnmm.lv)

Informācijas apmaiņa ar
programmas dalībniekiem
notiek, izmantojot Facebook
slēgto grupu MM Brīvprātīgie
vai e-pastā. Pirms konkrētās
brīvprātīgā darba aktivitātes
programmas dalībnieki tiek
apmācīti un nodrošināti
ar darbam nepieciešamo
aprīkojumu.

MM Brīvprātīgā darba
programmas attīstībai un
pilnveidošanai būtisks ir tās
dalībnieku novērtējums, tādēļ
dalībnieki tiek aicināti ar
ieteikumiem, vērtējumiem, kā
arī neskaidrajiem jautājumiem
vērsties pie programmas
koordinatoriem.

Gada laikā programmas
dalībniekiem tiek organizētas
vairākas kopīgas tikšanās un
apmācības:

• Sezonas sākums - apmācības,
jaunumi, sezonas plāns;

• Ekskursijas, kultūras iestāžu, muzeju
apmeklējumi (1 - 2 reizes gadā);

• Ziemassvētku svinības (decembris) -
dalībnieku apbalvošana, pateicības,
LNMM Ziemassvētku balle;

• Sezonas noslēgums - apmācības,
atskats par padarīto, pieredzes
izvērtējums;

• Iespējamas papildus tikšanās reizes
ar programmas dalībniekiem, kuri
iesaistās konkrētos projektos.
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Mākslas muzeja Brīvprātīgā
darba programma apvieno
brīvprātīgā darba iespējas
visās LNMM struktūrvienībās –
Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja galvenajā ēkā (LNMM),
Dekoratīvās mākslas un
dizaina muzejā (DMDM),
Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA
(MMRB), Romana Sutas un
Aleksandras Beļcovas muzejā (SBM).



Milzīgu pozitīvu lādiņu sniedz
savstarpējā, smaida un humora pilnā
enerģijas apmaiņa komunikācijā ar
muzeja apmeklētājiem, gandarījums,
kad kādu no jaunākās paaudzes
muzeju apmeklētājiem varu
ieinteresēt caur spēli, sacensībām,
iepazīt mākslas darbus, jo tas ir
mūsu nākotnes apmeklētājs.

Agnese Tauriņa,
MM Brīvprātīgā darba programmas

dalībniece kopš 2017. gada

“



BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS
LNMM STRUKTŪRVIENĪBĀS

Komunikācija ar muzeja apmeklētājiem
LNMM Informācijas punktā;
Asistēšana radošo darbnīcu vadītājiem;
Apmeklētāju plūsmas koordinēšana
muzeja pasākumos;
Muzeja organizēto pasākumu
fotografēšana u.c.

Darbs ārpus muzeja
publiskās zonas:

Darbs muzeja
publiskajā zonā:

Asistēšana kolekciju glabātājiem
krājuma darbā;
Krājuma priekšmetu, restaurācijas
procesa fotografēšana;
Asistēšana izstāžu organizēšanā
(izstādes iekārtošana, eksponātu
reģistrācija, radošo darbnīcu materiālu
sagatavošana u.c.);
Asistēšana komunikācijas nodaļas
darbiniekiem (ielūgumu piegāde,
skrejlapu, plakātu izvietošana, tekstu
tulkošana, interviju un diskusiju
transkripciju veikšana u.c.).

•
•
•
•

•
•
•

•
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Sniegt ieguldījumu un līdzdarboties sabiedrības labā
valstiski nozīmīgā kultūras iestādē;

Paplašināta izpratne par muzeja darbības principiem,
vizuālās mākslas nozari;

Jaunas zināšanas, iemaņas, prasmes personības
un profesionālās karjeras pilnveidošanai;

Socializēšanās, draugu, paziņu, profesionālo kontaktu
un potenciālo sadarbības partneru loka paplašināšana;

Iespēja bez maksas apmeklēt izstādes un ekspozīcijas
visās LNMM struktūrvienībās;

Dalība MM Brīvprātīgā darba programmas kuratoru
organizētajos pasākumos un apmācībās;

Iespēja saņemt apliecinājumu vai rekomendāciju par
veikto brīvprātīgo darbu un tā kvalitāti.

BRĪVPRĀTĪGO
IEGUVUMI
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Šis darbs man sniedz daudz
prieka un nepārtrauktu iespēju
iemācīties un uzzināt atkal kaut
ko jaunu. Tā ir arī iespēja vienmēr
satikties un sadraudzēties ar
interesantiem cilvēkiem.

Kristīne Muceniece,
MM Brīvprātīgā darba programmas dalībniece

“
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UZŅEMŠANA
PROGRAMMĀ
Pieteikšanās Mākslas muzeja Brīvprātīgā darba programmai
notiek reizi gadā, brīdī, kad tiek izsludināta jaunu biedru
uzņemšana. Programmas koordinators aicina pretendentu
uz sarunu, izskata tā kandidatūru un attiecīgi lemj par
pretendenta atbilstību programmai. Uzsākot darbību
programmā, dalībnieks noslēdz brīvprātīgā darba līgumu
ar LNMM un iepazīstas ar LNMM iekšējas kārtības un
drošības noteikumiem. Programmas dalībniekiem, kuri nav
sasnieguši 18 gadu vecumu, papildus noslēgtajam līgumam
nepieciešama rakstiska vecāku vai aizbildņa atļauja par
darbību MM Brīvprātīgā darba programmā.

Programmas dalībnieks pēc līguma noslēgšanas saņem
numurētu brīvprātīgā darbinieka identifikācijas karti, kas
nodrošina bezmaksas ieeju visās LNMM struktūrvienībās.
Aktīvākajiem brīvprātīgajiem ir iespējas saņemt papildus
bonusus, par kuriem izlemj brīvprātīgā darba koordinators.

PRASĪBAS
BRĪVPRĀTĪGAJAM

• Noslēgt beztermiņa Brīvprātīgā
darba līgumu ar LNMM;

• Rūpīgi, ar atbildību, noteiktajā laikā un vietā
veikt uzticētos pienākumus, kam brīvprātīgais
ir labprātīgi piekritis;

• Pildot MM Brīvprātīgā darba programmas
pienākumus, sekot LNMM iekšējas kārtības
noteikumiem, drošības noteikumiem un
brīvprātīgā darba koordinatora norādēm;

• Spēja lietot komunikāciju tehnoloģijas
(telefons, dators, internets, sociālie tīkli);

• Noteikta apjoma līdzdalība LNMM Brīvprātīgā
darba aktivitātēs (regulāri katru mēnesi), lai
saņemtu Brīvprātīgā dalībnieka karti muzeja
struktūrvienību apmeklējumam.



Brīvprātīgais darbs man sniedz
iespēju pilnveidot prasmes un
zināšanas mākslas jomā,
komunikācijā un aktivitāšu
veidošanā, lai virzītos augšup
pa karjeras kāpnēm.

Nora Gavare,
MM Brīvprātīgā darba programmas

dalībniece no 2016. gada

“
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IZSTĀŠANĀS NO
PROGRAMMAS

Ja brīvprātīgais nav piedalījies programmā vairāk nekā trīs
mēnešus, brīvprātīgā darba koordinators sazinās ar
dalībnieku un izvērtē turpmākās sadarbības iespējas.
Muzejam ir tiesības lauzt brīvprātīgā darba līgumu, ja
dalībnieks arī turpmāk neiesaistās programmas aktivitātēs.
Programmas dalībnieks no savas puses var lauzt
brīvprātīgā darba līgumu, par to savlaicīgi informējot
brīvprātīgā darba koordinatoru.

Laužot līgumu par dalību Mākslas muzeja Brīvprātīgā
darba programmā, brīvprātīgā darbinieka identifikācijas
karte obligāti jāatgriež muzejā, pārtraucot saziņu
Facebook slēgtajā grupā MM Brīvprātīgie.

Objektīvu iemeslu dēļ (slimība, mācības apmaiņas
programmā ārvalstīs u.c.) brīvprātīgajam ir iespēja
uz laiku pārtraukt aktīvu dalību programmā, saglabājot
dalībnieka statusu, par pārtraukuma laiku vienojoties ar
brīvprātīgā darba koordinatoru. Ja brīvprātīgajam, kurš
pārtraucis dalību programmā uz laiku, nav iespējams to
atsākt, līgums par dalību MM Brīvprātīgā darba
programmā tiek lauzts.



#lnmmbrīvprātīgie #brīvprātīgaisdarbs

www.lnmm.lv


