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Latvijas Nacionālā mākslas muzeja  
direktorei Mārai Lācei 

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja 

direktorei Gitai Grasei 

Tukuma muzeja  

direktorei Agritai Ozolai 

Talsu novada muzeja  

direktoram Uldim Jaunzemam-Pētersonam 

Jūrmalas pilsētas muzeja 

direktorei Intai Baumanei 

Turaidas muzejrezervāta  

direktorei Annai Jurkānei 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 

direktorei Līvijai Zepai 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 

vadītājai Rutai Ģipterei 

 

 

Par Latvijas Mākslinieku savienības 80 gadu jubileju 

 

Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” (turpmāk – LMS) apsveic Jūs biedrības 

dibināšanas astoņdesmitajā gadadienā. Radošās inteliģences un radošo biedrību darbība ir valsts 

neatkarības garīgais pamats.  

LMS kā organizācija sāka veidoties mūsu valstij satraucošā laikā, 1941. gada 17. aprīlī, un 

vēlāk kļuva par lielāko profesionāli radošo organizāciju vizuālo mākslu jomā, saglabājot šo statusu 

joprojām. LMS darbība ir bijusi nozīmīga Latvijas kultūrā, vizuālās mākslas attīstībā un tās 

stilistiskajā daudzveidībā dažādos valsts vēstures posmos. Būtiska organizācijas loma ir tautas 

radošā gara rosināšanā, kur īpaši jāatzīmē tāds pasākums kā “Mākslas dienas”, kas līdzās ar citām 

kultūras pārstāvju aktivitātēm sagatavoja sabiedrību Atmodas kustībai. LMS aktīvi piedalījās 

akcijā “Baltijas ceļš” un Barikāžu laikā, kā arī turpmākajā republikas neatkarības statusa 

atjaunošanā. 

Mūsu organizācija vienmēr ir lepojusies, ka tajā apvienoti dažādi mākslinieki, kuru radošās 

darbības galvenais nosacījums ir profesionalitāte, un īpaši akcentējam māksliniekus – personības, 
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kas ir noteikušas mākslas procesu virzību. Atskatoties uz vēsturi, spilgtas personības ir vadījušas 

LMS: 

Rūdolfs Pinnis, LPSR Mākslas lietu pārvaldes Tēlotājas mākslas nodaļas vadītājs (1940-41); 

Herberts Līkums, MS organizācijas komitejas priekšsēdētājs (1941-42; 1944-46); 

Georgs Kruglovs, LPSR MS organizācijas komitejas pr-js (1942-1944); 

Leo Svemps, MS organizācijas komitejas priekšsēdētājs (1946-51); 

Oto Skulme, MS valdes pr-js (1951-53); 

Arturs Lapiņš, MS valdes pr-js (1953-56); 

Leo Svemps, MS valdes pr-js (1956- 60); 

Eduards Kalniņš, MS valdes pr-js (1960-65); 

Leo Svemps, MS valdes pr-js (1965-68); 

Edgars Iltners, MS valdes pr-js (1968-82); 

Džemma Skulme, MS valdes pr-ja (1982-92); 

Juris Petraškevičs, LMS prezidents (1992-1994); 

Egils Rozenbergs, LMS prezidents (1994-2005); 

Mārtiņš Heimrāts, LMS prezidents (2005-2011); 

Igors Dobičins, LMS prezidents no 2011. gada. 

 

Šobrīd LMS joprojām aktīvi darbojas vizuālo mākslu jomā, veic informatīvu atbalstu 

saviem biedriem, organizē izstādes un citus mākslas pasākumus Latvijā un ārzemēs. LMS  rīcībā 

ir 20. gs. 2. puses otra lielākā mākslas darbu kolekcija valstī un biedrība piedalās Latvijas valsts 

kultūrpolitikas apspriešanā un īstenošanā. Jāatzīmē mākslinieku dalība 2020. gada akcijās 

“Nesaprašanās siena”, “Nēesošais skats” un “Tēlniecības melnās dienas”. 

 

Atzīmējot Latvijas Mākslinieku savienības 80 gadu jubileju, pateicamies par 

līdzšinējo sadarbību Latvijas kultūras un mākslas attīstībā. 

 

 

 

Biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība”  

valdes priekšsēdētājs 

Igors Dobičins 

 

 

 

 

 

Tel.: 29177170 

E-pasts: dobicins@lms.lv 
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Boriss Bērziņš “Pēc lietus”, 1965. Kartons, eļļa, 107x126 cm. LMS muzejs 


