
 

 
 

Aicinājums studentiem līdz 1. jūnijam pieteikties brīvprātīgajam darbam, praksei 
starptautiskajā konferencē “WE ARE MUSEUMS” un jaunuzņēmumu gadatirgū 

“TECH LOVES CULTURE” 
 
Konference “WE ARE MUSEUMS” ir ikgadēja starptautiska Eiropas muzeju un 
mantojuma nozares konference, kas šogad piekto gadu no 12.-14. jūnijam norisināsies 
Rīgā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Latvijas Mākslas akadēmijā. 
Projekta mērķis: veicināt Latvijas muzeju nozares un muzeju attīstību un izaugsmi, sekmēt 
nozares starptautisko sadarbību un konkurētspēju, radīt pārmaiņas muzejos to ilgtspējīgai 
pastāvēšanai. 
Mērķauditorija: muzeju, kultūras un mantojuma nozares profesionāļi no visas pasaules. (~ 
300 cilvēki.) 
Jaunuzņēmumu gadatirgus “TECH LOVES CULTURE” būs tikšanās un komunikācijas 
vieta uzņēmēju un kultūras pasaulei, jaunuzņēmumiem no Latvijas un visas Eiropas 
prezentējot radītās inovācijas kultūras un mākslas nozares pilnveidošanai. 
 
Brīvprātīgais darbs, prakse konferencē “WE ARE MUSEUMS” un jaunuzņēmumu gadatirgū 
“TECH LOVES CULTURE” ir lieliska iespēja attīstīt savas profesionālās iemaņas, gūstot 
pieredzi starptautiska un nozīmīga projekta menedžmenta ietvaros.  
 
Brīvprātīgo, praktikantu pienākumi – Tehnisko darbu sadaļa 

- Palīdzība konferences norises vietas iekārtošanas procesā (telpu pielāgošana, 
plakātu izvietošana, dalībnieku izdales materiālu komplektēšana u.c.) 
Darba norises laiks: svētdiena 11. jūnijs (visas dienas garumā, laiki tiks precizēti), 
otrdiena 13. jūnijs (19:30 – 21:00), trešdiena 14. jūnijs (7:00 – 11:00) 

- Palīdzība pie fiksētās kameras 
Darba norises laiks: pirmdien (8:30 – 19:00), otrdien (8:30 – 19:00) 
 

Brīvprātīgo, praktikantu pienākumi – Komunikācijas sadaļa 
- Palīdzība komunikācijā ar konferences apmeklētājiem (plūsmas regulēšana 

pārtraukumos, apmeklētāju informēšana, izvadāšana pa lekciju, radošo darbnīcu 
norises vietām, palīdzība reģistratūrā u.c.) 
Darba norises laiks: pirmdiena 12. jūnijs (8:30 – 19:00), otrdiena 13. jūnijs (8:30 – 
19:30), trešdiena 14. jūnijs (10:00 – 18:30) 

(Iespējams pieteikties vienlaicīgi uz abām – tehnisko un komunikācijas darbu sadaļām.)  
 
Visiem brīvprātīgajiem, praktikantiem paredzēta kopīga sapulce 9. jūnijā, kā arī saviesīga 
tikšanās ar konferences, jaunuzņēmumu gadatirgus organizatoru komandu 11. jūnija 
vakarā. Brīvprātīgajiem, praktikantiem no pienākumiem brīvajā laikā iespēja apmeklēt 
konferences lekcijas un radošās darbnīcas. 
Vairāk informācijas par konferenci: http://wearemuseums.com/wam17/ 
 
Ja esi ar labām angļu valodas un komunikācijas prasmēm, augstu atbildības sajūtu, 
interesi par kultūras menedžmentu un vēlmi būt viens no starptautiska kultūras 
notikuma dalībniekiem, gaidīsim Tavu pieteikumu (CV un īsu motivācijas vēstuli) līdz 
1. jūnijam, sūtot to elza.eke@lnmm.lv.  
 
Vairāk informācijas: Elza Ēķe, elza.eke@lnmm.lv, mob. 26525098 
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Konferences “WE ARE MUSEUMS” tēmu loks orientējas uz muzeju un citu kultūras 
mantojuma institūciju komunikāciju ar sabiedrību, ietverot izstāžu un ekspozīciju veidošanu, 
izglītības un komunikācijas darbu, kā arī lietotāju servisu. Konferences laikā ar veiksmīgiem 
prakses piemēriem no visas pasaules auditorijai tiek sniegtas jaunas zināšanas un 
prasmes, kā arī tiek diskutēts par muzeju nozares problēmām lokālā mērogā. 

  
Konference iedvesmo pārmaiņām un inovācijām muzeju un mantojuma nozares 

profesionāļus, apkopojot jaunākās tendences un labāko praksi, un izglīto nozares 
darbiniekus, tādējādi radot priekšnosacījumus pārmaiņu iespējām, kā arī paātrina šo jomu 
attīstību, veicinot jaunus sadarbības tīklus un uzņēmējdarbības iespējas. Konferenci veido 
vairākas semināru tipa tematiskās sadaļas un praktiskās darbnīcas. 

   
Konferences lektoru sastāvu veido gan Eiropas, gan Amerikas muzeju un kultūras 

mantojuma jomas profesionāļi. Līdz šim konferencēs ir piedalījušies pārstāvji no Musee d’ 
Orsay, Victoria&Albert Museum, Rijks Museum, The Metropolitan (The Met) museum, Van 
Gogh Museum, Tate un citiem muzejiem. Šogad savu dalību konferencē apstiprinājuši tādu 
pasaules līmeņa muzeju kā The Jewish Museum Berlin, Louvre Museum, Warhol Museum, 
National Gallery of Denmark u.c. muzeju pārstāvji, apliecinot konferences augsto prestižu.  

 
 
 

 

 


