Latvijas skolu muzeju biedrība
atjaunota 20. gs. 90.
gados ar pirmajiem
kursiem 1995. gadā.
Reģistrēta LR UR
1998. gada
21. decembrī kā
Latvijas skolu muzeju asociācija, 2006. gadā
pārreģistrēta par biedrību.

Mērķis:
nostiprināt un veidot jaunus skolu vēstures
muzejus kā kultūras un izglītības centrus.

Uzdevumi:

 Aicināt skolu vadītājus atbalstīt muzeju
darbību.
 Izmantot muzeju saturu skolēnu pilsoniskajā
un patriotiskajā audzināšanā.
 Mācīt skolotājus precīzi vākt krājumu, vadīt
pētniecību un komunikāciju.
 Aktivizēt skolēnu un brīvprātīgo darbu.

Aktivitātes:

 Organizēt ar IZM saskaņotus kursus muzeju
vadītāju profesionālai sagatavošanai.
 Izdot metodiskos materiālus, literatūru un
grāmatas skolu vēsturei.
 Apkopot pieredzi un Skolu muzeju biedrības
darbību no 20. gadsimta.
 Regulāri organizēt seminārus, lekcijas un
pasākumus.

Sasniegtais:

 Panākta Rīgas Skolu muzeja izveide – 2001.
 Organizēta akcija „Absolventi skolai” – 2003.
 Organizēta
starptautiska
skolnieku
–
muzejnieku
nometne
–
2006.

 Esejas konkurss „Skolai nozīmīgi skolotāji” –
2008.

 Izdoti seši avīzes „Muzejnieks” numuri – 2003.
– 2010.
 Sadarbībā ar LU un izdevniecību „RaKa”
izdotas 13 grāmatas sērijā „Laikmets un
personība”, „Pedagoģiskā doma Latvijā”,
„Pedagoģiskā doma trimdā” un „Personība”.
 Realizēti divi RD IJSD projekti – „Imidžs” un
„Skolas prese”.
 Saņemta IZM atzinība par VJIC organizētajās
skatēs „Mana Latvija 85.” un „Kas pagātni
pētī, tas nākotni svētī”.
 Skolotāju profesiju sarakstā panākts ieraksts –
Muzeju pedagogs – 2010.
 Sekmējusi muzeju darbību – Latvijā 98, bet
Rīgā 45 skolās.
 Organizēti skolotāju pieredzes kursi Kurzemē,
Vidzemē un Latgales skolu muzejos, kā arī
Brēmenes un Leipcigas muzejos.
 Katru gadu tiek organizēti pieredzes apmaiņas
braucieni.
 29.09.2012. – SMB simtgade Latvijas Kara
muzejā.

Turpmāk veicamais:

 Jāpanāk, lai skolu muzeji būtu mācību procesa
atbalstītāji, vēstures un tradīciju glabātāji.
 Lai skolu muzeju pedagogi aktivizētu skolēnu
un brīvprātīgo darbu.
 Jāpanāk, sadarbībā ar IZM, AP un PS muzeju
pedagoga darba apmaksa.
 Jāveido muzeju pedagogu draugu padome un
SMB fonds savu mērķu un uzdevumu
realizācijai.
 Jāpievērš uzmanība pedagoga personībai par
veikto darbu mūža garumā.
 Jāpanāk SMB biedru kopdarbība piedaloties
pasākumos, izsakot priekšlikumus un panākot
to realizāciju, kā arī biedru naudas samaksa
biedrības uzturēšanai.
 Jāatklāj J. Grestem piemiņas plāksne – 2013.g.

Atbalstītāji:

 Arturs Damlics, kura telpās biedrību reģistrēja.
Tagad – Māris Brasla, Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas direktors šo tradīciju turpina.

Biedrības atjaunošanas iniciatori:
dr. hist.
Alfrēds Staris
un
pirmā valdes
priekšsēdētāja
Aina Elita
Zumente.
 Inta Štamgūte – pirmā lektore no Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeja.
 Dzintars Našenieks – izdevniecības „Puse”
īpašnieks.
 Romāns Alkimjonoks – izdevniecības „RaKa”
īpašnieks.
 Voldemārs Leitāns - Rīgas 3. arodskolas
direktors.
Sešus gadus kursi
notika Rīgas
3. arodskolas
telpās Rīgā,
Dzirnavu ielā
117. Tos uzturēja
„Pieaugušo
izglītības centrs”
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Zinaida Soboļeva
valdes priekšsēdētāja
Tālrunis: +371 29113528
E-pasts: zinaida.soboleva@riga.lv

Pirmā valde – 1998. gada 22. decembris.

Inese Birzkope valdes
priekšsēdētājas vietniece
Tālrunis: +371 29442826
E-pasts: inebi@inbox.lv

Ineta Amoliņa
valdes locekle
Tālrunis: +371 29723322
E-pasts: amolina000@inbox.lv

Dzintra Meijere
valdes locekle
Pirmie kursi – 1999. gada 23. marts.

Tālrunis: +371 63023490
E-pasts: grivnieki@inbox.lv

Mudīte Bērziņa
valdes locekle
Tālrunis: +371 27220869
E-pasts: mberzi@inbox.lv

Grāmatvede: Mārīte Ēķe
Tālrunis: +37129342660
E-pasts: marite.eke@inbox.lv
Pirmais seminārs – 2000. gada 24. aprīlis.

E-pasts: info@skolumuzejubiedriba.lv
Mājas lapa: skolumuzejubiedriba.lv
Adrese: Vagonu iela 14-1, Rīga,
LV-1009, LATVIJA

Konference – 2012. gada 29. septembris.
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