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Informācija par biedrību

Biedrības nosaukums  Latvijas Nacionālās bibliotēkas
            Atbalsta biedrība

Juridiskais statuss Biedrība

Reģistra Nr.           50008034971
datums           1998. gada 18. maijā

Pārreģistrācijas datums 2005. gada 2. jūnijs
Biedrību un nodibinājumu reģistrā

Adrese (juridiskā)  K. Barona iela 14, Rīga, Latvija
Adrese (biroja)  Tērbatas iela 75, Rīga, Latvija

Vadītājs, valdes priekšsēdētājs
Undīne Būde, amatā no 13.04.2007.

Valdes locekļi:
Jānis Dripe, amatā no 29.04.2009.
Vita Jermoloviča, amatā no 29.04.2009.
Dzintra Justa, amatā no 29.04.2009.
Valdis Lokenbahs, amatā no 29.04.2009
Mārtiņš Zemītis, amatā no 20.05.2010.
Olita Pričina-Voitika, amatā no 29.04.2009.
Georgs Turlajs, amatā no 29.04.2009.
Rolands Puhovs, amatā no 29.04.2009.

Pārskata periods 01.01.2010. – 31.12.2010.

Revidents
SIA “D.Daņēvičas revidentu birojs“
zvērinātu revidentu komercsabiedrība
LZRA licence Nr.33

Dagnija Daņēviča
Atbildīgais zvērināts revidents
Sert. Nr. 72
Valdes locekle
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības svarīgākie sasniegumi
pārskata gadā un attīstības perspektīvas

BIEDRĪBAS VADĪBAS ZIŅOJUMS

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (turpmāk - Biedrība, LNBAB)
2010. gadā darbojusies vairākos virzienos, no kuriem būtiskākie ir:

1. Sabiedrības informēšana par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekta
īstenošanas gaitu un aktualitātēm.
2. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana LNB projektam.
3. Atbalsts Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbībai un attīstībai.
4. LNB projekta īstenošanas uzraudzība.
5. LNBAB valdes un biroja darbība.

LNBAB aktivitātes 2010. gadā īstenotas ar mērķi finansiāli un intelektuāli atbalstīt:
1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu - Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas
būvniecību, LNB infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai,
bibliotēkas iekārtošanu un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas izveidi valstī;
2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību un attīstību.

Konkrētāk par minētajiem darbības virzieniem:

1. Sabiedrības informēšana par LNB projekta īstenošanas gaitu un
aktualitātēm.
Lai informētu sabiedrību par LNB projekta īstenošanas gaitu, būtību un
nepieciešamību, LNBAB sadarbojusies ar LR Kultūras ministriju (KM), Latvijas
Nacionālo bibliotēku (LNB), un „Nacionālo Būvkompāniju apvienība” (NBA).

1.1. 2010. gada 26. martā LNBAB kopsapulces laikā pieņēma Aicinājumu
Latvijas valdībai un saeimai:

1. par LNB jaunās ēkas būvniecības projekta īstenošanas stratēģisko mērķi
atzīt pilnvērtīgu LNB darbības uzsākšanu jaunajā ēkā,

2. nekavējoties saskaņot un apstiprināt LNB būvniecības termiņus un
finansējumu,

3. pabeigt LNB ēkas būvniecību līdz 2012. gadam,
4. nepalielināt būvdarbu izmaksas, turpmāk arī piemērot līgumā ietverto

“deflācijas formulu”, investēt būvniecībā 2010. gadā līdz Ls 30 mlj. un
2011. gadā līdz Ls 36 mlj.,

5. visai valdībai uzņemoties atbildību par LNB projekta īstenošanas likuma
izpildi un KM apstiprināt projekta vadības grupu ar tiešu atbildību par
būvniecības rezultātu.

Biedrības interneta mājas lapā www.gaisma.lv iedzīvotājiem tika dota iespēja
parakstīties un tādējādi pievienoties Biedrības iesniegtajam Aicinājumam Latvijas
Saeimai un valdībai.

Aicinājuma rezultātā Biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde tika aicināta
tikties ar LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, lai diskutētu par
Biedrības iniciatīvu un argumentiem, aicinot LNB būvniecību pabeigt noteiktajā
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termiņā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padome
aprīlī sasauktajā sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas izstrādāto LNB projekta
īstenošanas scenāriju, kas paredz pabeigt ēkas būvdarbus 2012. gada novembrī.
Šis vērtējams kā valstij ekonomiski un finansiāli izdevīgākais scenārijs, jo
izmantojot šobrīd būvizmaksu indeksācijas (deflācijas) radīto labvēlīgo ietekmi uz
līguma cenu, iespējams ietaupīt līdz pat 20 miljoniem latu. Ministru kabinets
novembrī atbalstīja KM ierosinājumu LNB būvdarbus organizēt tā, lai ēka būtu
pabeigta līdz 2012.gada novembrim, kā tas paredzēts LNB projekta īstenošanas
likumā. Lai nodrošinātu šādu būvdarbu grafiku, tika pārdalīts bibliotēkas
būvniecībai paredzētais finansējums, palielinot būvdarbiem atvēlētos budžeta
līdzekļus šajā un nākamajā gadā, bet samazinot plānoto finansējumu 2012. gadā.
Šāds finansējuma plāns ir saskaņots ar Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem un
guvis fonda valdes akceptu. KM tika izsludināts konkurss uz LNB projekta
īstenošanas nodaļas vadītāja amatu, tā rezultātā par nodaļas vadītāju izvēlēts
Indriķis Builis, bet par nodaļas vadītāja vietnieci Rita Ulmane. Kultūras ministrijas
izveidotajā nodaļā šobrīd strādā seši darbinieki, kam jānodrošina sekmīga
projekta attīstības gaita.

1.2. 2010. gada martā LNBAB sadarbībā ar LNB, LR Kultūras ministriju organizēja
UNESCO Starptautisko ekspertu padomes Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta atbalstam tikšanos Rīgā. Deviņi eksperti – bibliotēku, arhīvu un
kultūras nozares vadošie speciālisti no Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas,
Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes, Francijas un ASV ieradās Rīgā, lai iepazītos ar
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas gaitu.

1999. gada 17. novembrī UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā tika
pieņemta UNESCO rezolūcija “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
atbalstam”, aicinot organizācijas dalībvalstis un starptautisko sabiedrību
nodrošināt visu iespējamo atbalstu šī projekta īstenošanai. Starptautiskā ekspertu
padome Latvijas Nacionālajai bibliotēkai savu darbību uzsāka 2000. gadā. Par tās
dalībniekiem tika uzaicināti pasaules vadošie bibliotēku, arhīvu un kultūras nozaru
speciālisti. Ir notikušas septiņas UNESCO ekspertu padomes sanāksmes. Tajās
ekspertu padomes locekļi iepazinās ar informāciju par projekta norisi, tika
apspriesti dažādi projekta aspekti, piemēram, bibliotēkas pakalpojumu sistēma,
informācijas resursu attīstība, personāla vadība, Gaismas tīkla attīstība,
grāmatniecības muzeja koncepcija un daudzi citi.

Pēc Gaismas pils būvniecības uzsākšanas šī bija pirmā reize, kad eksperti viesojās
būvlaukumā un varēja novērtēt padarīto, kā arī sniegt rekomendācijas un būtiskus
ieteikumus projekta tālākai attīstībai. Starptautiskie eksperti tika iepazīstināti ar
ziņojumu par projekta attīstību, LNB un LNB Atbalsta biedrības aktivitātēm
starpsanāksmju posmā un lūgti palīdzēt piesaistīt starptautisko atbalstu. Sanāksmē
piedalījās LR Kultūras ministrs Ints Dālderis, Nacionālās bibliotēkas direktors un
UNESCO LNK prezidents Andris Vilks, LNB Atbalsta biedrības Uzticības padomes
locekle Kārina Pētersone, LNBAB valdes loceklis un Rīgas pilsētas arhitekts Jānis
Dripe, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošie speciālisti.

1.3. Lai informētu starptautisko sabiedrību par LNB projektu 2010. gada jūnijā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība sadarbībā ar LR Kultūras
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ministriju un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja ārvalstu vēstnieku
tikšanos un ekskursiju Gaismas pils būvlaukumā. Pasākumā piedalījās
divdesmit piecu ārvalstu vēstnieki un vēstniecību pārstāvji. Viesi tika iepazīstināti
ar Nacionālās bibliotēkas projektu, tā īstenošanas gaitu un topošās Gaismas pils
saturu. Sanāksmē piedalījās LR Kultūras ministrs Ints Dālderis, Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks, LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde, LNBAB valdes loceklis un Rīgas pilsētas arhitekts Jānis Dripe.
Nacionālās Būvkompāniju apvienības pārstāvji Māris Saukāns un Ainārs Pauniņš
vadīja viesus ekskursijā Gaismas pils būvlaukumā un jaunbūvē.

Lai taupītu LNB projekta īstenošanai paredzētos līdzekļus, samazinot projekta
kopējās izmaksas un veicināt LNB projekta atpazīstamību un pozitīvo tēlu ne tikai
Latvijā, bet arī ārvalstīs, vēstniecību pārstāvji tika aicināti sniegt starptautisku
atbalstu un apsvērt iespējas dāvināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas
iekārtošanai nepieciešamās mēbeles, IT un citu aprīkojumu. Biedrība, balstoties uz
noslēgto Vienošanu ar Kultūras ministriju un Biedrības īstenoto akciju „Iemūžini
savu vārdu Gaismas pilī!”, kā pateicību par dāvinājumu, piedāvās ārvalstīm
nodēvēt kādu no jaunās bibliotēkas lasītavām savas valsts, kādas izcilas
personības vai uzņēmuma vārdā.

1.4. 2010. gadā sadarbībā ar LR Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo
būvkompāniju apvienību un LNB Bērnu literatūras centru Biedrība turpināja
organizēt skolēnu ekskursijas Gaismas pils būvlaukumā. Uz ekskursijām tiek
aicināti skolēni no visas Latvijas. Ekskursiju laikā bērniem ir iespēja kļūt par
lieciniekiem 21. gadsimta nozīmīgākās kultūras celtnes būvniecībai. Ekskursijas
pirmajā daļā aicinām bērnus uzcelt Gaismas pils klucīšu spēli. Celšanas gaitā
bērniem jāatbild uz dažādiem ar bibliotēku un grāmatu lasīšanu saistītiem
jautājumiem, kā arī viņi tiek iepazīstināti ar topošās bibliotēkas telpām un saturu.
Ekskursijas otrajā daļā bērni, atbilstoši drošības noteikumiem, tiek ietērpti ķiverēs
un košās vestēs un būvdarbu vadītāja un drošības inženiera pavadībā dodas uz
būvlaukumu, kur uzzina par celtniecības gaitu un vēro celtnieku darbu. 2010.
gadā tika organizētas 12 ekskursijas, kopumā 300 ekskursiju dalībniekiem tika
dota iespēja apmeklēt Gaismas pils būvlaukumu. Ekskursiju rīkošanai piesaistīti
ziedojumi 237 latu apmērā.

1.5. 2010. gadā Biedrība izgatavoja suvenīrus ar Gaismas pils simboliku. Šie
LNB projekta vēsturē ir pirmie suvenīri, kuros attēlota Gaismas pils un kuri satur
konkrētu informāciju par topošās bibliotēkas saturu. Rīkojot skolēnu ekskursijas
būvlaukumā, bērniem tiek dāvinātas nozīmītes ar Gaismas pils attēlu un klades ar
informāciju par jaunās bibliotēkas saturu. Ar NBA atbalstu tika izgatavota arī
„klucīšu spēle”, tas ir topošās bibliotēkas makets, kuru bērni var salikt no
krāsainiem klučiem un tādējādi iepazīties ar jaunās bibliotēkas stāviem, lasītavām
un piedāvātajiem pakalpojumiem. Suvenīri tika izgatavoti no NBA ziedojuma
1000 latu apmērā.

1.6. Lai paustu atzinību tiem pagastu bibliotekāriem, kuri vairāku gadu garumā
izrāda pašiniciatīvu vietējās bibliotēkas un pagasta kultūras dzīves attīstībā,
Gaismas pilij un Gaismas tīklam draudzīgas sabiedriskās domas veidošanā, jau
ceturto gadu pēc kārtas LNBAB rīkoja konkursu “Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs” un pasniedza balvas pieciem pagastu bibliotekāriem – pa
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vienam no katra Latvijas reģiona. Balvu pretendentus izvirzīja vietējā pagasta
bibliotēkas lasītāji un rajonu bibliotēku vadītāji. Gaismas nesēji saņēma īpašo
Gaismas pils šokolādi no SIA „Emīla Gustava Šokolādes”, kas ir uzticīgs konkursa
atbalstītājs no pašiem tā pirmsākumiem. Šogad galvenā balva konkursa
uzvarētājiem bija no uzņēmuma Lattelecom, kas dāvina virszemes televīzijas
komplektu. Veikalu tīkls RIMI Gaismas nesējiem pasniedza dāvanu grozus ar
gardumiem. Šogad konkursa uzvarētājus apsveica arī LR kultūras ministrs, dāvinot
katram uzvarētājam grāmatu. Šogad bibliotekāru sveikšanai saņemti ziedojumi
140 latu apmērā.

1.7. Lai informētu sabiedrību par  jaunās bibliotēkas ēkas būvniecību, iegūtu un
vairotu sabiedrības uzticību celtniecības procesam, Biedrība nodrošina tiešraidi
no Nacionālās bibliotēkas būvlaukuma. Būvlaukuma filmēšana uzsākta 2008.
gada 20. jūnijā, kad tika ielikts jaunās bibliotēkas pamatakmens. Gaismas pils
būvlaukums aplūkojams gan tālplāna skatā – no Peldu ielas Vecrīgā, gan tuvplāna
skatā - no Valguma ielas Pārdaugavā. Tiešraidi no Gaismas pils būvlaukuma
paredzēts pārraidīt visas celtniecības laikā. Filmētais materiāls tiek uzglabāts, jo tā
būs dokumentāla liecība par Gaismas pils tapšanu. Uzfilmētie kadri tiks izmantoti
arī ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu topošajā Dāvja Sīmaņa veidotajā
dokumentālajā filmā „Pēdējā tempļa hronika”. Šobrīd katram interesentam
iespējams vērot  bibliotēkas celtniecības darbus tiešraidē LNBAB mājas lapās
www.gaisma.lv, www.light.lv, Biedrības administrētajā LNB projekta ofociālajā
mājas lapā www.gaismaspils.lv, KM mājas lapā www.km.gov.lv , LNB mājas lapā
www.lnb.lv, Būvkompāniju apvienības mājas lapā www.nba.lv.

1.8. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību LNB projektam, tā īstenošanas gaitai un
aktuālajām norisēm, LNBAB īsteno projektu „Logs uz Latvijas Nacionālās
bibliotēkas projektu”. LNB galvenās ēkas skatlogā K. Barona ielā 14 „SONY
Baltic” dāvinātajā lielformāta TV ekrānā tiek demonstrēta mākslinieka Jāņa
Garanča veidotā animācija par LNB projekta sadaļām – Gaismas pili, Gaismas
tīklu un raidīta tiešraide no Gaismas pils būvlaukuma. TV ekrānā lasāma arī
informācija par LNB un LNBAB aktualitātēm, kā arī projekta ziedotāju un
atbalstītāju vārdi. Animācija tapusi pateicoties UNESCO finansējumam. Visa
informācija lasāma latviešu, angļu un krievu valodā. Projektu idejas autors un
iniciators ir LNBAB. Projekta īstenošanā sadarbojušies: Latvijas Nacionālā
bibliotēka, LNBAB un v/a „Kultūras informācijas sistēmas”.

1.9. 2010. gada septembrī tika izdots pirmais informatīvi elektroniskais izdevums
biedriem – LNBAB E-ziņas. Jaunais izdevums ir ātrs un ērts veids, kā biedriem
uzzināt un regulāri sekot līdzi LNBAB aktuālajiem notikumiem, akcijām un
projektiem. E-ziņās līdzās sadaļai par Biedrības un LNB projekta aktualitātēm,
ziedojumu piesaistes projektiem ir sadaļa „Aktuāla intervija”, kur decembra E-ziņu
izdevumā bija publicēta Ineses Zanderes saruna ar kultūras ministri Sarmīti Ēlerti
„Intelektuālās uzasināšanās forma”. Ziņas biedriem tiks izsūtītas četras reizes
gadā.

1.10. Informācija par LNB projektu, Biedrības rīkotajām akcijām, īstenotajiem
projektiem un aktualitātēm, kā arī informācija par dažādajām ziedošanas
iespējām ir lasāma LNBAB interneta mājas lapā www.gaisma.lv latviešu valodā
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un www.light.lv angļu valodā. LNB projekta aktualitātes lasāmas Biedrības
administrētajā un KM uzturētajā LNB projekta oficiālajā mājas lapā
www.gaismaspils.lv .

1.11. Lai sabiedrībai būtu iespējams iepazīties ar topošās Gaismas pils telpām un
funkcijām, LNBAB mājas lapā www.gaisma.lv ievietoti jaunās bibliotēkas stāvu
plāni. Šobrīd ir apskatāms 1,5. jeb mezanīna, 2. un 4. stāvā paredzēto
bibliotēkas nodaļu, lasītavu un citu telpu izvietojums, kā arī iespējams redzēt, cik
lasītāju vietu paredzēts katrā telpā, kā tās būs aprīkotas, kādus pakalpojumus
bibliotēkas lietotāji varēs saņemt konkrētajā lasītavā. Šī iespēja izveidota
pateicoties LNBAB sadarbībai ar LNB un LNB projekta īstenotājiem.

1.12. 2010. gadā izveidots Biedrības profils sociālajā tīklā Twitter.

1.13. Par LNBAB, tās darbību un aktivitātēm 2010. gadā nacionālajā un
reģionālajā presē parādījušās vairāk kā 100 publikācijas, bijuši sižeti un
intervijas ar LNBAB valdes priekšsēdētāju Undīni Būdi Latvijas televīzijā, TV3, LNT,
1 Baltijskij kanal ziņu programmās, Latvijas Radio, Radio SWH, Radio Skonto,
Latvijas Radio 1, par Biedrības aktualitātēm informāciju izplatījušas ziņu aģentūras
LETA un BNS.

Lai popularizētu LNB projektu ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem un informētu
par tā īstenošanas gaitu, 2010. gadā publicēti četri informatīvi raksti laikrakstos
„Laiks” un „Brīvā Latvija”.

1.14. Par LNB projektu un Biedrības aktivitātēm sabiedrība uzzina arī publicitātes
pasākumos, kuri tiek rīkoti LNBAB akciju un projektu ietvaros. Tā 2010. gada 12.
novembrī par godu Mecenāta ziedojumam LNB krājuma papildināšanai notika
preses konference un LNB Jaunieguvumu lasītavā tika atklāta par Mecenāta
līdzekļiem iegādāto grāmatu izstāde.

1.15. Tradicionāli decembra beigās Rīgas Doma baznīcā notika ikgadējais
Gaismas dievkalpojums, kas veltīts aizlūgumam par izglītību, skolotājiem,
bibliotekāriem. Dievkalpojums tika organizēts sadarbībā ar Valodu mācību centru
un Rīgas Doma draudzi. Biedrība nodrošināja dievkalpojuma muzikālās daļas
skanējumu, uzaicinot piedalīties saksofonistu Oskaru Petrauski, vijolnieci Tatjanu
Ostrovsku, Latvijas Nacionālās operas solistu Imantu Erdmanu.

2. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana LNB projektam.
Lai vairotu sabiedrības atbalstu un vāktu ziedojumus LNB projekta īstenošanai,
LNBAB 2010. gadā turpinājusi ilgtermiņa akcijas un uzsākusi jaunus projektus.

2.1. Akcija „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” tika uzsākta 2006. gada
februārī, lai veicinātu jaunās bibliotēkas celtniecību un izteiktu īpašu pateicību
LNB projekta atbalstītājiem. Akcijas mērķis ir vākt ziedojumus LNB projekta
īstenošanas atbalstam. Šīs akcijas ietvaros katra ziedotāja vārds tiks iemūžināts
LNB ēkas iekštelpās saskaņā ar Kultūras ministrijas un LNBAB noslēgto
vienošanos. Akcija popularizē Gaismas pili kā mūsdienīgu informācijas
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pakalpojumu sniedzēju ar tās lietotājam draudzīgu infrastruktūru. Informācijas par
ziedotāju izvietojums Gaismas pilī atkarīgs no ziedotās summas apjoma: 1-100
LVL – ziedotāja vārds tiks ierakstīts īpašā piemiņas grāmatā; 100 LVL un vairāk –
iegravēts lielā sienas plāksnē Gaismas pils vestibilā; 300 LVL – uz plāksnītes pie
krēsla; 500 LVL – uz plāksnītes pie galda; 1000 LVL – uz plāksnītes pie plaukta;
50 000 LVL un vairāk – ziedotājs iegūs tiesības uz īpašas pateicības zīmes
izvietošanu Gaismas pils lasītavās vai stāvos. 2010. gadā saņemto ziedojumu
summa – 1422 lati. Līdz šim jau rezervētas divas lasītavas, 19 plaukti, 9 galdi un 6
krēsli.

2.2. LNBAB mājas lapā ir izveidota un tiek uzturēta vārda iemūžināšanai
izraudzīto interjera priekšmetu rezervēšanas sistēma. Vienlaicīgi ar rezervēšanu
ziedotājs var veikt arī naudas iemaksu, jo Biedrības mājas lapā tiek piedāvāta
iespēja ziedot ar kredītkarti. Lai saglabātu detalizētu informāciju par katru
ziedotāju, tiek uzturēts automatizēts Ziedotāju reģistrs.

2.3. 2010. gadā apritēja desmitais gads kopš LNB ir uzsākusi Latvijā lasīšanas
veicināšanas programmu „Bērnu žūrija”, kas nodrošina publiskās bibliotēkas ar
labāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu pasākumu programmu. Katru gadu
tūkstošiem bērnu tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Finansiāli
labvēlīgajos gados programmā iesaistījās 17 tūkstoši bērnu un jauniešu un vairāk
nekā puse (573) no Latvijas publiskajām bibliotēkām, tika rīkoti lasīšanu veicinoši
pasākumi, lasīšanas nozīme skolēnu vidū pieauga un motivācija lasīt būtiski
uzlabojās. Šajos taupības laikos bibliotēkas ir vienīgās vietas, kur grāmatas var
lasīt bez maksas. Diemžēl bibliotēkām šobrīd vairs nepietiek līdzekļu jaunu
grāmatu iegādei bērniem. 2010. gadā 183 Latvijas bibliotēkās tika apturēta
„Bērnu žūrijas” darbība, jo bibliotēkām būtiski tika samazināts finansējums jaunu
grāmatu iegādei. “Bērnu žūrijas” lasošo bērnu skaits sarucis zem 10 tūkstošiem.

Kopš 2004. gada Biedrība sadarbojas ar labdarības portālu „ziedot.lv”. 2010.
gadā portālā tika vākti līdzekļi projektam „Bērnu grāmatas Latvijas
bibliotēkām”. Biedrība pieteica šo projektu, lai palīdzētu LNB Bērnu literatūras
centram turpināt īstenot bērnu lasīšanas veicināšanas programmu Bērnu žūrija.
Grāmatu lasīšana iepretim datorspēlēm jau tāpat cīnās par savu tik svarīgo vietu
bērnu harmoniskā un intelektuālā attīstībā. Šobrīd svarīgi, lai bibliotēkās nonāk
jaunākās grāmatas, lai interese lasīt neapsīkst un attīstās. Projekta mērķis ir
iegādāties bērnu grāmatas Latvijas bibliotēkām. Vienai bibliotēkai nepieciešamas
24 Bērnu žūrijas izvēlētās grāmatas 100 Ls apmērā. 2010. gadā projektam tika
ziedoti 1949 lati, par savāktajiem līdzekļiem Biedrība uzdāvināja Bērnu žūrijas
grāmatu komplektus 20 Latvijas pagastu un skolu bibliotēkām. Projektu atbalstīja
grāmatu izdevēji „Zvaigzne ABC”, „liels un mazs”, „Lietusdārzs”, „Alis”, „Annele”,
„Jumava”, ziedojot vai samazinot cenu savām grāmatām.

2.4. 2010. gada rudenī LNBAB kopīgi ar LR Kultūras ministriju uzsāka jaunu akciju
„Dāvini abonementu bibliotēkai!”. Ekonomiskā situācija valstī ir ļoti
nelabvēlīgi ietekmējusi visas Latvijas bibliotēkas. Piešķirtais finansējums ir
nepietiekošs, lai bibliotēkas spētu nokomplektēt kvalitatīvu jaunāko grāmatu
krājumu un abonēt nepieciešamos preses izdevumus. Akcijas laikā iedzīvotāji un
uzņēmēji tika aicināti ziedot naudu laikrakstu un žurnālu gada abonementiem
pašu izvēlētām bibliotēkām visā Latvijā. Akcijā tika saziedoti 1237 lati un rezultātā
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bibliotēkām tika uzdāvināti kopumā 53 laikrakstu un žurnālu „Rīgas Laiks”, „IR”,
„Ilustrētā Junioriem”, „Izglītība un Kultūra”, „Ezis”, „Zīlīte”, „Spicīte”, „Dari pats”,
„Leģendas” un „Tikšanās” gada abonementi.

2.5. 2010. gadā LNB projekta informatīvie ziedojumu stendi bija izvietoti: LNB
ēkā K. Barona ielā 14, starptautiskajā lidostā „Rīga”, viesnīcās Hotel de Rome,
Radisson SAS Daugava. Stendi sniedz vizuālu informāciju par topošo Gaismas pili
un aicina ziedot LNB projektam, stendos novietoti LNBAB bukleti.

2.6. Lai arī ziedošana elektroniskā vidē kļūst aizvien populārāka, Biedrība turpina
piedāvāt arī citus ziedojuma iemaksāšanas veidus: veicot pārskaitījumu banku
filiālēs, iemaksājot naudu LNBAB birojā.

3. Atbalsts LNB darbībai un attīstībai.

3.1. Pēdējo gadu laikā bibliotēkās būtiski pieaugusi sabiedrības prasība pēc
kvalitatīviem pakalpojumiem, tai skaitā arī pēc saturiski pilnvērtīgas literatūras,
specializētām datubāzēm un to ērtas pieejamības. Valsts atbalsts Latvijas
bibliotēkām diemžēl aizvien ir nepietiekams un nespēj pilnībā apmierināt
bibliotēku lietotāju augošās prasības. Lai uzlabotu LNB krājuma saturu, ir
apzinātas vistrūcīgākās nozares - ekonomika, mūzika, enciklopēdijas un
elektroniskie resursi, kurās trūkst literatūras un šo krājumu papildināšana dotu
lielu ieguldījumu LNB satura veidošanā. Tādēļ domājot par jaunās bibliotēkas
satura kvalitāti, tiek īstenots projekts „Atbalsts LNB krājumam”, kur Biedrība
aicina uzņēmējus un privātpersonas piedalīties LNB krājuma veidošanā, ziedojot
naudu aktuālas nozaru literatūras vai elektronisko resursu iegādei.

2010. gadā sadarbībā ar LNB krājumu komplektēšanas speciālistiem jau trešo
gadu turpinājām veikt grāmatu iepirkumus LNB krājuma papildināšanai.
Pateicoties Mecenāta ziedotajiem līdzekļiem LNB iegādājusies vairāk kā 150
vērtīgas grāmatas (kopumā 211 sējumus). Tie ir vērtīgi un dārgi izdevumi, kurus
bez Biedrības atbalsta LNB nespētu iegādāties. Projekts „Atbalsts LNB krājumam”
ļāvis bibliotēkai turpināt jau iepriekšējos gados aizsākto mērķtiecīgo darbu –
kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšanu. Šogad iegādāti nesen izdoti
nopietni zinātniski pētījumi, rokasgrāmatas, enciklopēdijas psiholoģijā, ekoloģijā,
ekonomikā, pedagoģijā, juridiskajās zinātnēs, valodniecībā, filozofijā, vēsturē,
pētījumi par Baltijas valstīm un latviešu valodu, kā arī virkne rakstu krājumi, kuros
atrodamas Latvijas zinātnieku publikācijas. Piemēram, ekonomikas nozarē tie ir
ievērojamu ekonomikas teorētiķu darbi par valsts lomu ekonomikā, inovācijām,
krīzes vadību, uzņēmējdarbību, enerģētikas politiku, jauno tehnoloģiju un zinātnes
atklājumu izmantošanu dažādās jomās. Viens no nozīmīgākajiem šogad
iepirktajiem izdevumiem ir 3 apjomīgas jaunas enciklopēdijas, kas savās nozarēs
ir pilnīgākie un autoritatīvākie izdevumi - enciklopēdija salīdzinoši jaunajā
starpdisciplinārajā nozarē cilvēkģeogrāfija, enciklopēdija bibliotēkzinātnē un
informācijas zinātnēs un kultūrvēsturiskā enciklopēdija par apģērba vēsturi, tā
valkāšanas tradīcijām un nozīmi sabiedrībā. 2010. gadā projektam ziedoti 2500
lati. Pateicoties šim projektam, LNB krājuma atbalstam kopumā ziedoti 78 456
lati, LNB varējusi krājumu papildināt ar 520 vērtīgiem izdevumiem (720 sējumi)
un 117 e-grāmatām.
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Iegādātās grāmatas ir arī ieguldījums LNB jaunās ēkas satura veidošanā,
grāmatas tiks iekļautas LNB jaunās ēkas brīvpieejas krājumā. Darbs pie grāmatu
iepirkuma veikšanas deva iespēju LNB krājuma veidošanas speciālistiem apzināt
un iepazīt pasaules vadošo izdevniecību plašo piedāvājumu, iegūt jaunu pieredzi,
sekmēja darbinieku profesionālo prasmju izaugsmi, izvēloties atbilstošākās
grāmatas kvalitatīvai LNB krājumu attīstībai.

3.2. 2010. gada18. jūnijā LNB centrālajā ēkā notika avārija - mitruma dēļ ielūza
krātuves grīda un aptuveni 1200 ārzemju literatūras jaunākās un lasītāju
vispieprasītākās grāmatas iekrita pagraba stāvā. Bīstamā situācijā bija vēl
apmēram 78 tūkstoši grāmatu, kas atradās iegruvušajā krātuvē. Bibliotēkas
darbiniekiem saviem spēkiem iznest grāmatas no krātuves nebija iespējams, tādēļ
palīgos tika aicināti brīvprātīgie. Atsaucās un talkā nāca 300 cilvēki, ar kuru
palīdzību divu dienu laikā grāmatas tika evakuētas uz drošākām telpām. Biedrība
palīdzēja īstenot glābšanas darbus, aicinot uzņēmējus un ražotājus ziedot
ūdeni, tēju, kafiju un pārtiku brīvprātīgajiem palīgiem, kuri 21. un 22. jūnijā visas
dienas garumā palīdzēja evakuēt grāmatas no LNB iegruvušās krātuves. Biedrības
aicinājumam atsaucās un palīdzēja vairāki uzņēmumi: Nacionālo Būvkompāniju
apvienība, „RIMI”, „Lango”, „Rīgas piena kombināts”, „Hanzas maiznīca”, „Melnā
kafija”, „Moora”, „Gemoss”, restorāni „Ostas skati” un „Bergs”, viesnīca „Radisson
Blu Latvia”, kopumā tika saņemti ziedojumi 793 latu apmērā.

3.3. Biedrība kopīgi ar LNB speciālistiem izveidojusi stratēģiju un darbības
plānu ārvalstu atbalsta piesaistīšanai LNB projektam. Ņemot vērā
ekonomisko situāciju valstī un neskaidro finansējumu Latvijas Nacionālās
bibliotēkas projektam, tikšanās reizē ar UNESCO ekspertiem un ārvalstu
vēstniekiem Biedrība aicinājusi ārvalstis apsvērt savas iespējas dāvināt jaunajai
bibliotēkai nepieciešamās mēbeles, IT un citu aprīkojumu.

3.4. 2010. gada nogalē, sapratām, ka atbalsts LNB Bērnu literatūras centram
„Bērnu žūrijas” īstenošanai būs jāturpina, jo ekonomiskā situācija valstī
neuzlabojas un kultūrai un bibliotēkām piešķirtie līdzekļi nepalielinās. Tika
pieņemts lēmums uz projekta “Bērnu grāmatas Latvijas bibliotēkām” bāzes veidot
jaunu ilgtermiņa projektu LNB bērnu lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu
žūrija” atbalstam. Lai projekts iegūtu lielāku atpazīstamību, bija nepieciešams
atrast jaunu projekta nosaukumu un izveidot jaunu vizuālo identitāti, kas paustu
projekta ideju, patiktu “Bērnu žūrijas” dalībniekiem – 6 -16 gadus veciem bērniem
un jauniešiem, būtu lietojams gan uz drukātajiem, gan elektroniskajiem
publicitātes materiāliem. Projekta nosaukumam tika izraudzīts 7 gadus vecā Alena
Korkla teiciens: „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. Biedrība izsludināja
logotipa konkursu, lai radītu jaunā projekta vizuālo identitāti un izveidotu Bērnu
žūrijas jauno logotipu.

3.5. Projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” mērķis ir vākt ziedojumus, lai
palīdzētu bērnu grāmatām nonākt Latvijas bibliotēkās. Viens no informācijas
nesējiem par projektu un ziedošanas iespējām būs bērnu zīmētās grāmatzīmes.
2010. gada nogalē Biedrība izsludināja bērnu zīmējumu konkursu.
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4. LNB projekta īstenošanas uzraudzība.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 3. panta (2) punktā
noteikts, ka LNB projekta īstenošanu uzrauga Ministru kabineta izveidotā
Uzraudzības padome, kuru vada finanšu ministrs un tajā ir iekļauts arī LNBAB
pārstāvis. Kā nevalstiska organizācija LNBAB pārstāv sabiedrības intereses LNB
projektā, lai sabiedrība būtu pārliecināta, ka projektam domātie līdzekļi tiek tērēti
lietderīgi un atklāti. 2010. gadā notika trīs Uzraudzības padomes sēdes, tajās
Biedrību pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Undīne Būde. LNB Atbalsta biedrības
pārstāvju darbība Uzraudzības padomē dod pārliecību LNB projekta ziedotājiem,
ka viņu ziedotie līdzekļi tiks izmantoti atbilstoši mērķim.

Biedrības sadarbība LNB projekta uzraudzībā ar sabiedrību par atklātību „DELNA”
palīdz efektīvāk pildīt likumā noteikto projekta uzraudzības funkciju.

5. LNBAB valdes un biroja darbība.
2010. gadā aktīvi darbojusies Biedrības vadība. Biedrības valde pārskata periodā ir
sanākusi uz 10 valdes sēdēm. Tika sasaukta LNBAB stratēģiskās plānošanas
sanāksme, kurā izvērtēta Biedrības darbība iepriekšējā periodā un nosprausti
nākotnes mērķi un uzdevumi. Tika noorganizēta ikgadējā biedru kopsapulce,
kuru vadīja LNBAB valdes priekšsēdētāja Undīne Būde. Kopsapulcē piedalījās un
uzrunu klātesošajiem teica LR kultūras ministrs Ints Dālderis, Rīgas domes
priekšsēdētāja biedrs Ainārs Šlesers, arhitekts Gunārs Birkerts, LNBAB Uzticības
padomes locekle Kārina Pētersone, par projekta aktualitātēm stāstīja Rīgas pilsētas
arhitekts Jānis Dripe, NBA padomes priekšsēdētājs Māris Saukāns, KM LNB
projekta īstenošanas nodaļas vadītāja p.i. Indriķis Builis, par Biedrības darbu
pārskata gadā ziņoja LNBAB valdes priekšsēdētāja Undīne Būde un LNBAB
direktore Olita Pričina-Voitika.

2010. gadā saņemti ziedojumi 18 668 latu apmērā, no tiem 7185 biroja darbības
nodrošināšanai. Kopējais LNBAB savākto ziedojumu apjoms sasniedzis 748 016
latus.

LNBAB arī pārskata gadā ir darbojusies sabiedriskā labuma organizācijas
statusā, kas ļauj LNB projekta ziedotājiem saņemt likumā paredzēto ienākuma
nodokļu atlaidi.

Biedrības attīstības perspektīvas un plānotā darbība 2011. gadā.

1. Vēl ciešāk sadarboties ar LR Kultūras ministriju, LNB vadību un sabiedrību
par atklātību „Delna” LNB projekta uzraudzības īstenošanā.

2. Sadarboties ar Kultūras ministriju, LNB un NBA topošās jaunās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību pasākumu veidošanā: Spāru svētku, atklāšanas
pasākumu ideju un koncepciju izstrādāšanā un īstenošanā.

3. Turpināt īstenot projektu „Atbalsts LNB krājumam”, aicinot uzņēmējus un
privātpersonas piedalīties LNB krājuma attīstībā un veidošanā, ziedojot
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viņu interešu jomām atbilstošas nozares literatūras vai elektronisko resursu
iegādei.

4. Sagatavot un uzsākt īstenot jauno labdarības projektu „Sirsniņa prasa, lai
bērniņš lasa”, lai palīdzētu LNB Bērnu literatūras centram īstenot bērnu
lasīšanas veicināšanas programmu ”Bērnu žūrija”. Ar portāla ziedot.lv
palīdzību vākt ziedojumus, lai palīdzētu bērnu grāmatām nonākt Latvijas
bibliotēkās. Izstrādāt un īstenot projekta reklāmas kampaņu plašsaziņas
līdzekļos.

5. 2011. gada rudenī turpināt īstenot akciju „Dāvini abonementu
bibliotēkai!”, lai vāktu ziedojumus preses izdevumu abonēšanai
bibliotēkās.

6. Sadarbībā ar LNB īstenot projektu „LNB pērles”, lai: 1) apzinātu LNB
krājumos tās unikālās kultūras vērtības jeb pērles, par ko jāstāsta un kas
jārāda sabiedrībai, jo vairumam trūkst izpratnes par bibliotēkas patieso
sūtību; 2) atrast tādas pērles, ar kurām varam lepoties starptautiskā līmenī,
rādīt ārvalstu delegācijām, lai arī tūristiem Gaismas pils nav tikai apskates
objekts no arhitektoniskā viedokļa, bet būtu iespējams iepazīt unikālo
latviešu kultūrvēsturisko mantojumu; 3) atrast veidus un iespējas stāstīt par
pērlēm sabiedrībai; 4) pozicionēt Gaismas pili kā starptautisku
kultūrtūrisma objektu.

7. Piekto gadu pēc kārtas izsludināt konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas
nesējs”, lai sniegtu atzinību par labu darbu piecu Latvijas reģionu
labākajiem pagastu bibliotekāriem.

8. Visa gada garumā turpināt nodrošināt tiešraidi no Gaismas pils
būvlaukuma. Tiešraide būs vērojama LNBAB mājas lapās www.gaisma.lv,
www.light.lv, KM mājas lapā www.km.gov.lv, ministrijas uzturētajā LNB
projekta oficiālajā mājas lapā www.gaismaspils.lv, LNB mājas lapā
www.lnb.lv, Būvkompāniju apvienības mājas lapā www.nba.lv.

9. Sadarbībā ar Kultūras ministriju, NBA un LNB Bērnu literatūras centru
turpināt organizēt skolēnu un citu interesentu ekskursijas Gaismas pils
būvlaukumā.

10.Popularizēt akciju „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” ārzemēs dzīvojošo
latviešu vidū, tādējādi dodot iespēju ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem
piedalīties LNB projekta atbalstīšanā un atstāt piemiņu par savu dzimtu
nākamajām paaudzēm. Organizēt Biedrības pārstāvju komandējumu uz
Amerikas Latviešu apvienības kongresu Milvoki, ASV.

11.Turpināt popularizēt akcijas „Izdevēji Gaismas pilij”, „Uzdāvini nākotni
savam draugam!” un vairot finansiālo un intelektuālo atbalstu LNB
projektam.
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12.Turpināt darbu pie projekta „Krišjāņa Barona Dainu skapis Gaismas pils
bagātību krātuvē”, lai radītu zinātniski populāru, izglītojošu filmu, kura
plašai auditorijai Latvijā un ārpus Latvijas robežām popularizē un stāsta
par Krišjāņa Barona Dainu skapi un dainām kā nacionālo bagātību un
UNESCO Pasaules atmiņas reģistra sastāvdaļu.

13. Izveidot jaunu Biedrības mājas lapu ar jaunu dizainu un plašākām
tehniskajām iespējām informācijas sniegšanā.

14. Izdot četrus LNBAB E-ziņu izdevumus.

15.Uzturēt aktīvu Biedrības profilu sociālajā tīklā Twitter.

16.Piedalīties Gaismas dievkalpojuma organizēšanā.

17. Izmantot iespējas saņemt finansiālu atbalstu Biedrības veiktajām
aktivitātēm, piedaloties dažādos projektu konkursos (VKKF, LSIF, UNESCO
u.c.).

18.Kopā ar LNB projekta īstenotājiem strādāt pie aizvien jaunu LNB
pakalpojumu ideju attīstības. Turpināt izmantot Biedrības valdes un
Uzticības padomes, kā arī ierindas biedru intelektuālo potenciālu un
profesionālo pieredzi, lai jaunā tipa bibliotēka Latvijā būtu pionieris
reģionā un pasaulē.

2011. gada 15. marts
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde
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Bilance 2010. gada 31. decembrī

AKTĪVS
Piez.
Nr.

31.12.2010.
Ls

31.12.2009.
Ls

1.Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi
1. Licences, datorprogrammu produkti 5 027 7 262

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi kopā: 5 027 7 262
II. Pamatlīdzekļi
1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos

pamatlīdzekļos
0 0

2. Pārējie pamatlīdzekļi 3 797 7 548
Pamatlīdzekļi kopā: 3 797 7 548

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 1. 8 824 14 810

2.Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
      1. Saņemtie un neizlietotie mantiskie ziedojumi
un nopirktie krājumi

2. 20 379 22 143

Krājumi kopā: 20 379 22 143
II. Debitori

      1. Debitori 66 265
      2. Nākamo periodu izdevumi 129 218

Debitori kopā: 3. 195 483

IV. Naudas līdzekļi (kopā) 4. 191 590 157 613
Apgrozāmie līdzekļi kopā: 212 164 180 239

Aktīvu kopsumma: 220 988 195 049

PASĪVS
Piez.
Nr.

31.12.2010.
Ls

31.12.2009.
Ls

1.Fondi
1.Rezerves fondi 142 456 124 482

Fondi kopā: 142 456 124 482
II. Īstermiņa parādi
1.Nodokļi un  VSAOI 5. 1 911 0
2.Pārējie kreditori 6. 76 621 70 567

Īstermiņa parādi kopā: 78 532 70 567
Kreditori kopā: 78 532 70 567

Pasīvu kopsumma: 220 988 195 049

_____________________

Undīne Būde
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats
par 2010. gadu

Piez.
Nr.

2010.g.
Ls

2009.g.
Ls

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas.

8. 405 399

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 9. 18 668 29 012
III. Saņemtie atbalsti. 10. 0 1 400
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. 11. 0 4 003
V. Citi ieņēmumi. 12. 80 152 70 654

Ieņēmumi kopā: 99 225 105 468

VI. Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu veikšanai. Administratīvie un
saimnieciskās darbības izdevumi.

13.

t.sk. 1. Materiālu izdevumi. 0 0
         2. Atalgojums. 13 594 3 693

    3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 3 275 890
         4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana.

5 988 9 247

  5. Citi izdevumi. 58 394 74 138
 Izdevumi kopā: 81 251 87 968

VII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 17 974 17 500

_____________________

Undīne Būde
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par 2010. gadu

Piez.
Nr.

2010
Ls

2009
Ls

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 144 156 150 641
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsumma.

18 668 29 012

1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie
ziedojumi).

494 0

1.1. LR reģistrētas juridiskas personas. 200 0
1.2. Juridiskas personas nerezidenti. 294 0
2. Noteiktam mērķim (t.sk. mērķziedojumi). 18 174 29 012
2.1. LR reģistrētas juridiskas personas. 12 444 11 016
2.2. LR nereģistrētas juridiskas personas-
nerezidenti

1 449 12 256

2.3. Fiziskas personas rezidenti. 1 974 3 346
2.4. Fiziskas personas, nerezidenti. 597 1 764
2.5. Anonīmi (Nezināmi) ziedotāji. 1 710 630

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
kopsumma.

14. 38 543 35 497

1. Neierobežotai lietošanai paredzēto
ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.

0 0

1.1. Administratīvajiem izdevumiem. 0 0

2. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu
un dāvinājumu izlietojums.

38 543 35 497

2.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 32 617 33 294
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 5 926 2 203
VI. Atlikums pārskata gada beigās. 124 281 144 156

_____________________

Undīne Būde


