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Informācija par biedrību

Biedrības nosaukums Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība

Juridiskais statuss Biedrība

Reģistra Nr.          50008034971
datums          1998. gada 18. maijs

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

Adrese  Mūkusalas iela 3, Rīga, Latvija

Vadītājs, valdes priekšsēdētāja
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
Sandis Kolomenskis, amatā no 18.05.2012.
Olita Pričina-Voitika, amatā no 29.04.2009.
Georgs Turlajs, amatā no 29.04.2009.
Tadeušs Surgofts, amatā no 15.05.2013.

Pārskata periods 01.01.2014. – 31.12.2014.

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)
2014. gadā darbojusies ar mērķi finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas
Nacionālo bibliotēku un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī.

Lai īstenotu norādīto mērķi, LNBAB 2014. gadā strādājusi vairākos virzienos:
1. Sabiedrības informēšana par LNBAB aktivitātēm, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) saturu un jauno ēku, Gaismas pils un tās atklāšanas
pasākumu popularizēšana Latvijā un ārvalstīs.
2. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana LNB darbībai un attīstībai -
bibliotēkas satura veidošana un krājuma papildināšana.
3. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana Latvijas bibliotēku materiāli
tehniskās bāzes un kapacitātes stiprināšanai.
4. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana lasīšanas veicināšanas
programmai „Grāmatu starts”.
5. LNB projekta īstenošanas uzraudzība.
6. LNBAB valdes un biroja darbība.

Konkrētāk par minētajiem darbības virzieniem:

1. Sabiedrības informēšana par LNBAB aktivitātēm, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) saturu un jauno ēku, Gaismas pils popularizēšana Latvijā un
ārvalstīs.

1.1. Par LNBAB darbību un projektiem 2014. gadā nacionālajā un reģionālajā
presē (Diena, Kultūras Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze,
Ziemeļlatvija, Liesma, Auseklis, Staburags, Zemgales Ziņas, Alūksnes Ziņas,
Kursas Laiks, Kurzemnieks, Rīgas Apriņķa Avīze, Druva, Kurzemes Vārds,
Bauskas Dzīve, Alūksnes ziņas, Neatkarīgās Tukuma ziņas u.c.), interneta
portālos bija lasāmas vairāk kā 200 publikācijas, rādīti sižeti LTV1, TV3, LNT,
LTV7, Ventspils TV, izskanējuši raidījumi LR1, LR2, par Biedrības aktualitātēm
informāciju izplatījušas ziņu aģentūras LETA un BNS.

1.2. Gaidot Gaismas pils atvēršanu, sadarbībā ar LNB un producentu grupu
Hansa Media Biedrība īstenojusi projektu „Septiņas Eiropas Gaismas pilis”. Tas ir
septiņu TV sižetu cikls par Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Polijas
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un Dānijas Nacionālajām bibliotēkām. Sižetu ciklu noslēdza stāsts par Latvijas
Nacionālās bibliotēkas jauno ēku un tās tapšanu, saturu un piedāvājumu
apmeklētājiem un viesiem. Sižeti tika rādīti LTV 1 raidījumā „Viss notiek”, sākot
ar 2014. gada janvāri. Projekts „Septiņas Eiropas Gaismas pilis” atklāja
skatītājiem citu valstu Nacionālo bibliotēku ikdienu, to vadītāju, darbinieku un
apmeklētāju pieredzi. Projektu finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Polijas vēstniecība, Dānijas Kultūras centrs, Latvijas vēstniecības Somijā, Vācijā,
Francijā, Polijā un Dānijā, „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”, Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē sekretariāts.

1.3. 18. janvārī norisinājās Grāmatu draugu ķēde – akcija „Gaismas ceļš”, kad
no rokas rokā tika nodotas grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
vecās ēkas uz jauno celtni Daugavas otrā krastā – Gaismas pili. Pasākums bija
viens no centrālajiem Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas
notikumiem. Ķēdē piedalījās vairāk kā 14 000 cilvēku no visas Latvijas, tika
pārnestas aptuveni 2000 grāmatas. LNBAB biedri bija aktīvi ķēdes dalībnieki,
visu akcijas laiku nodrošinot ķēdes posmu pirms pašas ieejas Gaismas pilī.
Biedrība sagatavoja un izplatīja pasākumu dalībniekiem bukletus par jauno
bibliotēkas ēku.

1.4. Biedrība, sadarbībā ar LNB, piedalījusies Gaismas pils atklāšanas
pasākumu sagatavošanā un organizācijā. Atklāšanas pasākumu
sagatavošanas laikā noorganizētas četras preses konferences ar LR Kultūras
ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadības, tās radošā direktora Gata
Mūrnieka un LNB atbalstītāju līdzdalību. Kopumā plašsaziņas līdzekļiem
sagatavotā informācija parādījusies 78 publikācijās drukātajos plašsaziņas
līdzekļos un 269 interneta portālu publikācijās. Sagatavotas atbildes 54 video
sižetos TV un 19 Radio intervijās par LNB jaunās ēkas atbalstītājiem, atbilstoši
plašsaziņas līdzekļu pieprasījumiem, un ar LNB jaunās ēkas atklāšanu
saistītajiem notikumiem. Sagatavoti vienoti vēstījumi par LNB jaunās ēkas
pozicionēšanu mediju telpā LNB atklāšanas notikumu laikā. Kopumā notikuši
12 LNB atklāšanas notikumiem veltīti pasākumi, kas īpaši organizēti preses
pārstāvjiem ar iespēju visu veidu medijiem tajos piedalīties.

1.4.1. Sadarbībā ar LNB, Biedrība izstrādāja un īstenoja Gaismas pils
atvēršanas publicitātes plānu, lai nodrošinātu vienotu LNB jaunās ēkas
finansiālo un intelektuālo atbalstītāju komunikāciju plašsaziņas līdzekļos, īpaši
rīkotās preses konferencēs, kā arī informatīvajos materiālos par LNB jauno ēku,
kā arī Biedrība nodrošinājusi sagatavotā publicitātes plāna īstenošanu.
Sasniegtais rezultāts - ar plašu pasākumu klāstu visas vasaras garumā tika
atklāta jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka – Gaismas pils. Aktivitātes,
kas bija paredzētas visplašākajam apmeklētāju lokam un mērķauditorijām,
deva iespēju ne vien plašai valsts mēroga un starptautiskai publicitātei, bet
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aicināja par Gaismas pils atklāšanas notikumu dalībnieku kļūt ikvienam, kurš to
vēlējās. Tādējādi tika īstenots būtiskākais no LNB mērķiem un nodots
sabiedrībai vēstījums – Gaismas pils ir ikviena Latvijas iedzīvotāja bibliotēka:
atvērta, demokrātiska, sabiedriska. Gaismas pils atklāšanas notikumos klātienē
piedalījās vairāk kā 20 000 cilvēku. Ar Latvijas Televīzijas starpniecību, kas
translēja pasākumu „Salasīšanās”, iespēju vērot šo notikumu izmantoja vēl
vairāki tūkstoši iedzīvotāju.

1.4.2. Atvēršanas notikumi aizsākās 12.- 15. jūnijā, kad LNB rīkoja īpašus jaunās
ēkas stāvu atvēršanas pasākumus jeb kaskāžu sēriju, kuras laikā
apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar Gaismas pili – gan organizētās
ekskursijās un individuāli, gan iesaistoties radošās aktivitātēs – katru dienu
tematiski izceļot kādu no stāviem un tā saturu. Kaskāžu pasākumu mērķis bija -
plašam interesentu lokam dot iespēju savlaicīgi iepazīties ar ēku, savām acīm
redzēt, kā notiek bibliotēkas iekārtošanās process visos stāvos, kā arī
uzskatāmi aptvert Nacionālās bibliotēkas plašo un daudzpusīgo darbības
lauku un tās nozīmi Latvijas intelektuālā un kultūras mantojuma glabāšanā.
Četrās „Kaskāžu” dienās bibliotēku apmeklēja 10 000 apmeklētāju.

1.4.3. 28. augustā tika organizēta Novadu diena Gaismas pilī, kad bibliotēka
kļuva par skatuvi visiem  Latvijas novadiem. Katrs Gaismas pils stāvs tika
atvēlēts kādam Latvijas novadam, kas prezentēja to, ar ko lepojas. Novadu
dienās piedalījās 8000 dalībnieku no visas Latvijas.

1.4.4. Novadu dienas ietvaros Gaismas pils Mezonīnā LNBAB rīkoja īpašu
pasākumu, lai atklātu nišu, kur plānots izvietot Virtakas ieža kopiju ar senajām
senču rakstu zīmēm. Līdz kopijas izgatavošanai nišā ir skatāms video “Klinšu
raksti. Virtaka” par Virtakas iezi Braslas upes krastos un dokumentāliem
materiāliem no tā atklāšanas ekspedīcijām. Gaismas pils kā Latvijas kultūras
mantojuma glabātāja, vēlas izcelt līdz šim maz iepazīto Virtakas ieža
atklājumu. Virtakas iezis Braslas krastā Straupes apkaimē ir izcila Latvijas zīmju
klints ar vairāk kā 400 zīmēm. Šīm zīmēm ir liela kultūrvēsturiska vērtība. Tas
mudinājis Nacionālo bibliotēku jaunās ēkas interjerā iekļaut Virtakas ieža
kopiju, kurai paredzēta vieta Mezonīna stāva sienā.

1.4.5. Nacionālās bibliotēkas Mezonīnā Biedrība atklāja fotoizstādi un
katalogu “Latvijas mazās gaismas pilis”. Fotoizstādes atklāšana bija viens no
centrālajiem Novadu dienas notikumiem. Fotoizstādē uz lielformāta stendiem
ir apskatāmas 59 Latvijas bibliotēkas, kas pēdējos desmit gados uzceltas no
jauna vai piedzīvojušas pozitīvas pārmaiņas. Rīkojot šo izstādi, Biedrība vēlējās
uzsvērt, ka uzcelta ne vien jauna Nacionālās bibliotēkas ēka, bet arī visos
Latvijas novados notiek pozitīvas pārmaiņas, Latvijas pilsētas un pagasti iegūst
savas vietējās gaismas pilis. Šis ir gaismas punktu vizualizācijas projekts un
stāsts par pozitīviem procesiem Latvijas bibliotēkās no Līvāniem līdz Valmierai,
no Kursīšiem līdz Medumiem vai Jumurdai, Mārupei un Zorģiem. Lai arī izstādē
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redzamo bibliotēku mērogi un rocība  bieži ir nesalīdzināmi, izstādes veidotāji
centās pamanīt ne vien izcilību, bet arī labo gribu visos Latvijas novados.
Mūsdienīga bibliotēka sen vairs nav tikai grāmatu glabātuve. Labajos
piemēros tā ir vietas dvēsele. Tur kopā lieliski sadzīvo kultūras mantojums un
mūsdienu tehnoloģijas, grāmata un virtuālais teksts, mazpilsētu miers un
pasaules elpa, arhitektūra un saturs. Izstādei tika sagatavots katalogs, kur
līdzās bibliotēku fotogrāfijām ir arī bibliotekāru stāsti par savu gaismas pili. Pēc
izstādīšanas Gaismas pilī, izstāde ceļos uz 18 Latvijas pilsētām.

1.4.6. 29. augustā LNB un LNBAB īpaši rīkotā pateicības pasākuma laikā
Gaismas pilī tika atklāta Lielā ziedotāju siena. Svinīgā pasākumā, klātesot
Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram
Andrim Vilkam, LNB Atbalsta biedrības biedriem, Gaismas pils ziedotājiem tika
atklāta Lielā ziedotāju siena. Gunāra Birkerta projektētajā 3 x 13 metru lielajā
sienā ir lasāmi ziedotāju vārdi kā īpaša pateicība par viņu atbalstu Gaismas
pils tapšanā. Līdz Gaismas pils atklāšanas brīdim – 29. augustam kopumā
ziedoti gandrīz 1,5 miljoni eiro. Katram ziedotājam, kurš to vēlējās, bijusi iespēja
iemūžināt savu vārdu Gaismas pilī, atbilstoši ziedotajai summai.

1.4.7. Gaismas pils inaugurācijas ceremonijā 29. augustā piedalījās valsts
augstākās amatpersonas, ap 100 ārvalstu viesu, 17 nacionālo bibliotēku
vadītāji, UNESCO eksperts Erlands Koldings-Nīlsens (Erland Kolding Nielsen) un
citas personas, kuras 25 gadu laikā aktīvi aizstāvējušas ideju par Gaismas pils
celtniecību un praktiski atbalstījušas tās norisi. Inaugurācijas ceremonijā bija
klāt un īpaši tika godināts LNB jaunās ēkas projekta autors – arhitekts Gunārs
Birkerts. Atklāšanas dienā pateicības pasākuma un vakara inaugurācijas
pasākuma vadītāju lomu uzņēmās LNBAB Uzticības padomes priekšsēdētāja
Karina Pētersone un LNBAB valdes loceklis Jānis Dripe.

1.4.8. Īpaša vieta Gaismas pilī un tās atklāšanas notikumos tika veltīta Dainu
skapim. 29. augustā, klātesot uz inaugurācijas ceremoniju aicinātajiem
viesiem, Dainu skapi jaunajā mājvietā svinīgi atklāja Vaira Vīķe-Freiberga un
Imants Freibergs.

1.4.9. Biedrība izveidojusi 26 minūšu garu dokumentālo filmu „Lielā
pārcelšanās”, kas atspoguļo Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārcelšanās gaitu
no vecajām bibliotēkas telpām uz jauno ēku Rīgā, Mūkusalas ielā 3, un LNB kā
nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma mājvietu. Filma tika demonstrēta
LTV1 LNB inaugurācijas dienā, kā arī īpašā seansā LNB jaunās ēkas Ziedoņa
zālē Bibliotēkas un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūta Latviešu folkloras krātuves darbiniekiem 2014. gada septembrī.

1.5. Par godu Gaismas pils atklāšanai tika izgatavotas LNB viesu grāmatas,
kurās inaugurācijas viesi un vēlāk arī ikviens bibliotēkas apmeklētājs varēs
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ierakstīt savu novēlējumu bibliotēkai. Pirmais grāmatā ierakstu atstāja Gaismas
pils arhitekts Gunārs Birkerts. Tika izgatavoti arī īpaši LNB suvenīri ar jaunās ēkas
simboliku, aprakstiem un atklāšanas notikumu devīzēm.

1.6. Jau astoto gadu LNBAB organizēja konkursa „Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs” svinīgo laureātu apbalvošanas ceremoniju Latvijas
Bibliotekāru biedrības konferences laikā. Konkursa laureāti tika apbalvoti ar
atbalstītāju sarūpētām balvām.

1.7. Lai popularizētu LNB un informētu par Biedrības īstenotajiem labdarības
projektiem ārzemēs dzīvojošos tautiešus, turpināta sadarbība ar laikrakstiem
„Laiks” un „Brīvā Latvija”, kur publicēti četri informatīvi raksti un akcijas
„Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” reklāmas sludinājumi.

1.8. Lai informētu sabiedrību par  jaunās bibliotēkas ēkas būvniecību, iegūtu
un vairotu sabiedrības uzticību celtniecības procesam, Biedrība 2008. gada
20. jūnijā uzsāka tiešraidi no Nacionālās bibliotēkas būvlaukuma. Šobrīd, kad
ēkas būvniecība ir pabeigta, Biedrība turpina nodrošināt tiešraidi, lai
bibliotēkas atbalstītājiem, ziedotājiem un ikvienam interesentam pasaulē
Gaismas pils būtu aplūkojama gan tālplāna skatā – no Peldu ielas Vecrīgā,
gan tuvplāna skatā - no Valguma ielas Pārdaugavā. Tiešraidi iespējams vērot
LNBAB mājas lapās www.gaisma.lv, www.light.lv, KM mājas lapā
www.km.gov.lv, LNB mājas lapā www.lnb.lv, Nacionālās Būvkompāniju
apvienības mājas lapā www.nba.lv. Biedrība no tiešraides kamerās
iegūtajiem kadriem izveidojusi Gaismas pils videoklipu, kas dod iespēju
atgriezties pagātnē un dažos mirkļos redzēt, kā sešu gadu garumā tapusi
jaunā bibliotēkas ēka.

1.9. 2014. gadā 4 reizes tika izdots informatīvs elektroniskais izdevums biedriem
– LNBAB E-ziņas. Tas ir ātrs un ērts veids, kā biedriem uzzināt un regulāri sekot
līdzi LNBAB aktuālajiem notikumiem, akcijām un projektiem.

1.10. Notiek aktīva Biedrības komunikācija sociālajos tīklos Twitter, Facebook
un YouTube.

2. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana LNB darbībai un attīstībai -
bibliotēkas satura veidošana un krājuma papildināšana.

2.1. Atbalstot Bibliotēkas saturu, Biedrība finansiāli atbalstījusi flīģeļa Steinway &
Sons iegādi, lai LNB spētu nodrošināt koncertdarbību augstvērtīgā muzikālā
kvalitātē jaunās ēkas koncertzālē - Ziedoņa zālē. Kopā ar vadošajiem mūzikas
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jomas profesionāļiem un starptautiski sertificētu klavieru speciālistu kā
piemērotākais mūzikas instruments Ziedoņa zāles tehniskajiem un akustiskajiem
parametriem tika izvēlēts koncertflīģeļa Steinway & Sons Grand piano D-274
modelis. Puse no kopējām flīģeļa iegādes izmaksām, kas sastādīja 147 680
eiro, tika segta no Biedrības saņemtajiem ziedojumiem. Decembra sākumā
LNB uzdevumā uz Hamburgu devās sertificēts Steinway & Sons speciālists
Norberts Žugs-Divrē un pianists Jānis Maļeckis, lai izvēlētos flīģeli Ziedoņa zālei.
Kopā ar viņiem Steinway & Sons rūpnīcu Hamburgā apmeklēja arī Biedrības
valdes priekšsēdētāja Undīne Būde un Vides Filmu studijas operators, lai
iemūžinātu nozīmīgo notikumu videofilmā.

2.2. Biedrība par saņemto ziedojumu iegādājusies un nodevusi LNB Karšu un
ģeotelpiskās informācijas nodaļai lielizmēra izgaismojamu globusu, kas
novietots LNB publiskajā zonā un bibliotēkas apmeklētājiem dod plašākas
iespējas uzskatāmā veidā iepazīt pasaules ģeogrāfiju.

2.3. Akcija „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” tika uzsākta 2006. gadā, lai
veicinātu jaunās bibliotēkas celtniecību un izteiktu īpašu pateicību LNB
projekta atbalstītājiem. Arī pēc Gaismas pils atklāšanas akcijas mērķis ir vākt
ziedojumus LNB attīstībai un satura veidošanai, projektiem, kam valsts
finansējums nav piešķirts, vai ir nepietiekošs. Akcijas ietvaros katra ziedotāja
vārds tiek iemūžināts LNB ēkas iekštelpās saskaņā ar Kultūras ministrijas un
LNBAB noslēgto vienošanos. Informācijas par ziedotāju izvietojums Gaismas pilī
atkarīgs no ziedotās summas apjoma: 1 – 149 EUR – ziedotāja vārds tiek
ierakstīts īpašā ziedotāju grāmatā; 150 EUR un vairāk – iegravēts Lielajā
ziedotāju sienā Gaismas pils vestibilā; 450 EUR – uz plāksnītes pie krēsla; 700
EUR – uz plāksnītes pie galda; 1500 EUR – uz plāksnītes pie plaukta; 70 000 EUR
un vairāk – ziedotājs iegūst tiesības uz īpašas pateicības zīmes izvietošanu
Gaismas pils lasītavās.

Kopš akcijas uzsākšanas tajā iesaistījušies 409 ziedotāji: 344 ziedotāju vārdi
lasāmi Lielajā ziedotāju sienā, 15 ziedotāju vārdi - uz plāksnītēm pie krēsliem,
18 - uz plāksnītēm pie galdiem, 29 - uz plāksnītēm pie plauktiem, un 3 ziedotāji
iemūžinājuši savu vārdu pie auditorijām: Eko Investors, LU studentu korporācija
Fraternitas Lataviensis, Māris Bensons. Ziedojumi palīdzējuši atbalstīt un
popularizēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un bibliotēkas visā Latvijā,
bagātinājuši to saturu un attīstījuši bērnos lasītprieku.

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.
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2.4. Domājot par 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 un izveidošanai.

2.4.1. Atzīmējot Gaismas pils atklāšanu, Biedrība gatavo izdošanai grāmatu
„Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts”. Grāmatas autors ir
arhitekts Jānis Dripe, kurš veido greznu albumu par jaunās bibliotēkas tapšanu
no Gaismas pils arhitekta Gunāra Birkerta idejas līdz pilnīgi pabeigtai ēkai.
Grāmatā tiks atspoguļots bibliotēkas projekta sarežģītais attīstības ceļš, būs
daudz kvalitatīvu attēlu, teksts latviešu un angļu valodā.

2.4.2. Lai iegūtu informāciju par pasaulē aktuālākajām metodēm bibliotēku
krājumu saglabāšanā, Biedrības atbalstījusi LNB Restaurācijas nodaļas
speciālista dalību starptautiskā seminārā „Manuskriptu konservācija un
aizsardzība”, kas norisinājās Kopenhāgenā .

2.4.3. Ar Biedrības atbalstu LNB īstenojusi projektu „Latviešu vēsturniekam
Edgaram Dunsdorfam (1904 – 2002) veltīta izstāde un lasījumi”. Izstāde LNB 5.
stāva izstāžu zālē deva strukturētu ieskatu E. Dunsdorfa ražīgajā zinātnieka
mūžā, tā iepazīstināja ar E. Dunsdorfu gan kā apjomīgu Latvijas vēstures
pētījumu autoru, koordinatoru un vēstures avotu publicētāju, gan trimdas
jaunākajai paaudzei domātu grāmatu veidotāju, kā arī Baltijas valstu
okupācijas neatzīšanas politikas pamatojuma nodrošinātāju.

2.5. Lai vairotu sabiedrības informētību par laikmetīgo kultūru un veicinātu
mākslas resursu un vērtību pieejamību, kā arī zināšanu radīšanu un mākslu
jaunradi, LNB tika īstenoti trīs sarunu cikli „MU-TE” par laikmetu un kultūras
procesiem: „Vizuālā māksla”, „Tautas tradīcijas”, „Arhitektūra un dizains”.

2.6. 2014. gadā LNB projekta informatīvie ziedojumu stendi bija izvietoti: LNB
ēkā K. Barona ielā 14 un Starptautiskajā lidostā „Rīga”. Stendi aicināja ziedot
LNB un bērnu lasīšanas veicināšanas programmām.

3. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana Latvijas bibliotēku materiāli
tehniskās bāzes un kapacitātes stiprināšanai.

3.1. 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, un lai motivētu bibliotekārus palikt mazajās lauku bibliotēkās, jau
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astoto gadu pēc kārtas LNBAB rīkoja konkursu “Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs”, pasniedzot balvas pieciem pagastu bibliotekāriem – no
Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Rīgas un Zemgales. Balvu pretendentus izvirzīja
vietējā pagasta bibliotēkas lasītāji un reģionālo bibliotēku vadītāji. Uzņēmuma
„Lattelecom” atbalsts deva iespēju katram konkursa uzvarētājam saņemt
dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Gaismas nesēji saņēma balvas arī no ABLV
Charitable Foundation, „Emīla Gustava šokolādes” un konditorejas “Moora”.

3.2. Laikā, kad tapa jaunā Nacionālās bibliotēkas ēka, Biedrība vēlējās
uzsvērt, ka būtiskas pārmaiņas piedzīvo arī bibliotēkas Latvijā - pilsētas un
pagasti iegūst savas „vietējās Gaismas pilis”, tāpēc tika uzsākts projekts
„Latvijas Gaismas pilis - 21. gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”. Projekta
mērķis ir veidot ceļojošu fotoizstādi “Latvijas mazās gaismas pilis”, katalogu par
skaistākajām Latvijas bibliotēkām. Projekta īstenošanā iesaistījušies Biedrības
valdes locekļi Jānis Dripe un Dzintra Justa, kuri viesojās visos Latvijas reģionos
un fotogrāfijās iemūžināja pēdējos desmit gados skaistākās jaunuzceltās un
renovētās bibliotēkas. Bibliotēku loma un funkcijas pēdējos gados ir
mainījušās. Tas licis mainīties arī bibliotēku ēkām, to arhitektūrai un dizainam.
Izstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” bija viens no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jaunās ēkas atklāšanas notikumiem. 2014. gadā izstāde bija
apskatāma Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī, 2015. gadā tā ceļos vēl uz
vismaz 12 Latvijas pilsētām. Kataloga “Latvijas mazās gaismas pilis” 850
eksemplāri tika uzdāvināti Latvijas publiskajām bibliotēkām, 340 katalogus
saņēma Latvijas pašvaldības. Projektu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla
fonds, ABLV Caritable Foundation un Latvijas pašvaldības.

3.3. Sadarbībā ar LNB īstenots projekts „Grāmatas iet uz bibliotēku”. Tā
ietvaros organizēti semināri reģionālajiem kuratoriem par projekta sabiedrisko
attiecību realizēšanu un konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” norisi.

3.4. Sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation, Biedrība dāvinājusi vairāk kā
400 Latvijas publisko un mākslas skolu bibliotēkām 524 izdevumus par Latvijas
mākslas pasauli. Tie ir trīs krāšņi un kvalitatīvi mākslas izdevumi: Gvido Kajons
„Tēma 011”, Starptautiskā keramikas mākslas simpozija „LANDescape”
katalogs un Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2013.

3.5. Ar Biedrības starpniecību Latvijas bibliotēkas dāvinājumā saņēma 240
rakstu krājumus „Fedja. Teodors. Tulio”. Grāmatas par latviešu – somu
kinorežisoru saņēma bibliotēkas visos Latvijas reģionos, visvairāk grāmatu
aizceļoja uz Latgales bibliotēkām, jo tieši Latgalē aizsākās Tulio neparastais
dzīvesstāsts. Grāmatu par izcilā Somijas kino režisora  Teuvo Tulio dzīvi un
filmām sastādījusi Kristīne Želve. Rakstu krājumu veido paša Tulio atmiņu stāsti,
raksti par viņa daiļradi un bagātīgs ilustratīvais materiāls. Grāmata nākusi klajā
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sērijā „Kino Rakstu bibliotēka” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Turlaju
ģimenes, un LNBAB atbalstu.

4. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana lasīšanas veicināšanas
programmai „Grāmatu starts”.

Biedrība 2014. gadā turpināja atbalstīt LNB Bērnu literatūras centra radīto
lasīšanas veicināšanas programmu 3-6 gadus veciem bērniem „Grāmatu
starts”, lai palīdzētu to īstenot valsts mērogā. Projekta galvenā ideja ir
iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnus un viņu vecākus ar vietējo bibliotēku,
dāvināt bērniem Mazā pūčulēna komplektus un iedrošināt vecākus kopā ar
bērniem apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas. Mazā pūčulēna komplektā
bērni saņem skaistu mugursomiņu ar grāmatu un mīļlietiņu – projekta logotipu
– pūcēnu. Ir arī īpaši vecākiem veidots buklets, kas iedvesmos lasīt bērniem
priekšā, stāstīs par lasīšanas nozīmi bērna attīstībā un mudinās vecākus kopā
ar bērniem apmeklēt vietējo bibliotēku. Projekts tiek īstenots, lai pārliecinātu
atbildīgās valsts institūcijas par īpašas lasīšanas veicināšanas programmas
nepieciešamību arī pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, vēlamies
pierādīt programmas ilgtspēju un noderīgumu bibliotēkās.

2014. gadā Biedrība sadarbībā ar mākslinieci Indru Sproģi izveidojusi
mugursomas un rotaļlietas dizainu, mākslinieks Mārtiņš Mačs veidojis vecākiem
domātā bukleta dizainu, izdevniecībai „Lietusdārzs” pasūtīta Māras Cielēnas
grāmatiņas „Pelītes Pērlītes brauciens ar gultu” izdošana.  Sadarbībā ar LNB
Bērnu literatūras centru tika rīkots projekta popularizēšanas seminārs Latvijas
reģionu bibliotekāriem projekta „Iesaisties bērnu un jauniešu žūrijā!” ietvaros.

2014. gada 10. decembrī Biedrība rīkoja projekta prezentācijas pasākumu
Gaismas pilī. 2014. gadā “Grāmatu startā” iesaistījušās 12 Latvijas bibliotēkas,
kopumā 522 bērni un viņu ģimenes.

5. 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
valdes pārstāvis Valdis Lokenbahs. Kā nevalstiska organizācija LNBAB pārstāv
sabiedrības intereses LNB projektā, lai sabiedrība būtu pārliecināta, ka
projektam domātie līdzekļi tiek tērēti lietderīgi un atklāti. 2014. gadā notika
divas Uzraudzības padomes sēdes. LNB Atbalsta biedrības pārstāvju darbība
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Uzraudzības padomē dod pārliecību LNB projekta ziedotājiem, ka viņu
ziedotie līdzekļi tiks izmantoti atbilstoši mērķim.

6. LNBAB valdes un biroja darbība.
2014. gadā aktīvi darbojusies Biedrības vadība. Biedrības valde pārskata
periodā ir sanākusi uz 9 valdes sēdēm. Tika rīkota ikgadējā biedru kopsapulce.
Kopsapulci vadīja LNBAB valdes priekšsēdētāja Undīne Būde. Kopsapulcē
piedalījās un uzrunu klātesošajiem teica LNBAB Uzticības padomes
priekšsēdētāja Karina Pētersone, par projekta aktualitātēm stāstīja KM LNB
projekta īstenošanas nodaļas eksperts Jānis Dripe, NBA padomes
priekšsēdētājs Māris Saukāns, LNB direktors Andris Vilks, par Biedrības darbu
pārskata gadā ziņoja LNBAB valdes priekšsēdētāja Undīne Būde.

2014. gadā saņemti ziedojumi 124 317 eiro apmērā, no tiem 11 555 eiro biroja
darbības nodrošināšanai. Kopējais LNBAB savākto ziedojumu apjoms sasniedzis
1 474 674 eiro.

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

Ar 2014. gada 6. maija valdes lēmumu, LNBAB dibinājusi nodibinājumu
„Gaismas pils atbalsts”. Nodibinājuma mērķi:
 Veicināt Latvijas kultūras mantojuma atdzimšanu un aktualitāti

mūsdienās;
 Veidot Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku - Gaismas pili par

arhitektoniski un saturiski nozīmīgu Latvijas simbolu;
 Palīdzēt veidot Latvijas Nacionālo bibliotēku kā kultūras, izglītības un

radošuma centru.
Dibinātājs par Nodibinājuma valdes locekļiem iecēlis Olitu Pričinu-Voitiku,
Georgu Turlaju, Sanitu Kitajevu.

Biedrības attīstības perspektīvas un plānotā darbība 2015. gadā.

 Turpināt sadarbību ar LR Kultūras ministriju, LNB vadību LNB projekta
uzraudzības īstenošanā.

 Sadarboties ar Kultūras ministriju un LNB jaunās bibliotēkas ēkas
pakalpojumu attīstībā, izveidot un apsaimniekot LNB suvenīru veikalu.
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 Popularizēt akciju „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” Latvijas
sabiedrībai un ārzemēs dzīvojošo latviešu vidū, lai dotu iespēju ārpus
Latvijas dzīvojošajiem latviešiem piedalīties LNB atbalstīšanā un satura
veidošanā, atstāt piemiņu par savu dzimtu nākamajām paaudzēm.

 Turpināt īstenot projektu „Latvijas Gaismas pilis. 21. gadsimta Latvijas
jaunās bibliotēkas”, nodrošinot ceļojošās fotoizstādes “Latvijas mazās
gaismas pilis” norisi vismaz 12 Latvijas pilsētās.

 Izdot grāmatu „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs
Birkerts”. Grāmatu paredzēts laist klājā 2015. gada aprīlī.

 Sadarbībā ar Vācijas izdevniecību Axel Menges izdot grāmatu par LNB
izdevniecības veidotajā sērijā Opus par pasaules izcilākajiem
arhitektūras projektiem.

 Īstenot labdarības projektu „Grāmatu starts”, lai palīdzētu LNB Bērnu
literatūras centram īstenot bērnu lasīšanas veicināšanas programmu
bērniem vecumā no 3-4 gadiem un iedrošinātu vecākus ar bērniem
kopā lasīt un apmeklēt bibliotēku.

 Piesaistīt finansējumu, lai izdotu Viļa Indes grāmatu „The Glass
Mountain” – Raiņa lugas „Zelta zirgs” tulkojumu angļu valodā ar
komentāriem.

 Turpināt īstenot projektu „Atbalsts LNB krājumam”, aicinot uzņēmējus
un privātpersonas piedalīties LNB krājuma attīstībā un veidošanā,
ziedojot dažādu nozaru literatūras un elektronisko resursu iegādei un
izveidošanai.

 Izsludināt ikgadējo konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”,
lai sniegtu atzinību par izcilu darbu piecu Latvijas reģionu labākajiem
pagastu bibliotekāriem.

 Uzsākt brīvprātīgo piesaistīšanu un darbu Gaismas pilī, lai nodrošinātu
efektīvāku LNB komunikāciju ar dažādām mērķauditorijām un
sabiedrības grupām, mēģinot tās iesaistīt bibliotēkas aktivitātēs, dodot
iespēju līdzdarboties.
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 Piesaistīt finansējumu, lai Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā izveidotu
Virtakas ieža kopiju, lai popularizētu senākos latviešu rokām darinātos
rakstus, kas saglabājušies līdz mūsdienām.

 Īstenot pastāvīgus pasākumus papildus finansējuma iegūšanai Latvijas
Nacionālās bibliotēkas attīstības atbalstam, krājuma papildināšanai,
satura veidošanai un Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības
popularizēšanai.

 Turpināt nodrošināt Gaismas pils tiešraidi interneta mājas lapās:
www.gaisma.lv, www.light.lv, www.km.gov.lv, www.lnb.lv.

 Izdot četrus LNBAB E-ziņu izdevumus.

 Uzturēt aktīvu Biedrības profilu sociālajos tīklos Twitter, YouTube un
Facebook.

 Izmantot iespējas saņemt finansiālu atbalstu Biedrības veiktajām
aktivitātēm, piedaloties dažādos projektu konkursos.

 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.

2015. gada 30. marts

LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde

LNB Atbalsta biedrības valdes locekle
Olita Pričina-Voitika
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Bilance 2014. gada 31. decembrī

AKTĪVS
Piez.
Nr.

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

1.Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi
1. Licences, datorprogrammu produkti 0 0

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi kopā: 0 0
II. Pamatlīdzekļi
1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos

pamatlīdzekļos
0 0

2. Pārējie pamatlīdzekļi 985 258
Pamatlīdzekļi kopā: 985 258

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 1. 985 258

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

2. 6 760 3 887

Krājumi kopā: 6 760 3 887
II. Debitori
1. Debitori 4 077 788
2. Nākamo periodu izdevumi 168 129

Debitori kopā: 3. 4 245 917

IV. Naudas līdzekļi (kopā) 4. 264 589 271 867
Apgrozāmie līdzekļi kopā: 275 594 276 671

Aktīvu kopsumma: 276 579 276 929

PASĪVS
Piez.
Nr.

31.12.2014.
EUR

31.12.2013.
EUR

1.Fondi
1.Rezerves fondi 215 328 148 939

Fondi kopā: 215 328 148 939
II. Īstermiņa parādi
1.Nodokļi un VSAOI 5. 1 499 1 905
2.Pārējie kreditori 6.,7. 59 752 126 085

Īstermiņa parādi kopā: 61 251 127 990
Kreditori kopā: 61 251 127 990

Pasīvu kopsumma: 276 579 276 929

_____________________ ____________________

Undīne Būde Olita Pričina-Voitika
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. gadu

Piez.
Nr.

2014.g.
EUR

2013.g.
EUR

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

8. 555 586

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 9. 124 317 49 150
III. Saņemtie atbalsti. 10. 57 383 14 860
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. 11. 126 4 455
V. Citi ieņēmumi. 12. 39 363 28 887

Ieņēmumi kopā: 221 744 97 938

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

13.

t.sk. 1. Materiālu izdevumi. 0 0
2. Atalgojums. 25 993 25 385
3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 6 132 6 115
4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo

ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
358 1 100

5. Citi izdevumi. 122 873 118 196
Izdevumi kopā: 155 356 150 796

VII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 66 388 -52 858

_____________________ _____________________

Undīne Būde Olita Pričina-Voitika
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par 2014. gadu

Piez.
Nr.

2014
EUR

2013
EUR

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 129 527 171 846
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsumma.

124 317 49 150

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

0 0

1.1. LR reģistrētas juridiskas personas. 0 0
1.2. Juridiskas personas nerezidenti. 0 0
2. Noteiktam mērķim (t.sk. mērķziedojumi). 14. 124 317 49 150
2.1. LR reģistrētas juridiskas personas. 18 625 16 414
2.2. LR nereģistrētas juridiskas personas-
nerezidenti

626 193

2.3. Fiziskas personas rezidenti. 14 571 21 006
2.4. Fiziskas personas, nerezidenti. 88 083 6 870
2.5. Anonīmi (Nezināmi) ziedotāji. 2 412 4 667

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
kopsumma.

15. 135 151 91 469

1. Neierobežotai lietošanai paredzēto
ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.

0 0

1.1. Administratīvajiem izdevumiem. 0 0

2. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums.

135 151 91 469

2.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 127 720 72 793
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 7 431 18 676
VI. Atlikums pārskata gada beigās. 118 693 129 527

_____________________ _____________________

Undīne Būde Olita Pričina-Voitika


