Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 50008034971
Gada pārskats par 2009.gadu

LATVIJAS NACIONĀLĀS
BIBLIOTĒKAS ATBALSTA
BIEDRĪBA

GADA PĀRSKATS
PAR

2009. GADU

1

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 50008034971
Gada pārskats par 2009.gadu

SATURS
Lpp.
Informācija par biedrību

3

Biedrības valdes ziņojums

4

Bilance

13

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

14

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

15

Gada pārskata pielikums

16

Revidenta ziņojums

33

2

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 50008034971
Gada pārskats par 2009.gadu

Informācija par biedrību
Biedrības nosaukums

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība

Juridiskais statuss

Biedrība

Reģistra Nr.
datums

50008034971
1998. gada 18. maijā

Pārreģistrācijas datums
Biedrību un nodibinājumu reģistrā

2005. gada 2. jūnijs

Adrese (juridiskā)
Adrese (biroja)

K. Barona iela 14, Rīga, Latvija
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
Atis Zakatistovs, amatā no 11.07.2007.
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 . – 31.12.2009.

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)
2009. gadā darbojusies vairākos virzienos, no kuriem būtiskākie ir:
1. Sabiedrības informēšana par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanas gaitu, tā būtību un nepieciešamību.
2. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana LNB projektam.
3. Atbalsts LNB darbībai un attīstībai.
4. LNB projekta īstenošanas uzraudzība.
5. LNBAB valdes un biroja darbība.
LNBAB aktivitātes 2009. gadā īstenotas ar mērķi finansiāli un intelektuāli atbalstīt
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu - Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas
būvniecību, LNB infrastruktūras izveidi informācijas pakalpojumu sniegšanai,
bibliotēkas iekārtošanu un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas izveidi valstī.
Konkrētāk par minētajiem darba virzieniem:
1. Sabiedrības informēšana par LNB projekta īstenošanas gaitu, tā būtību
un nepieciešamību.
Lai informētu sabiedrību par LNB projekta īstenošanas gaitu, būtību un
nepieciešamību, LNBAB sadarbojusies ar LR Kultūras ministriju (KM), Latvijas
Nacionālo bibliotēku (LNB), v/a „Jaunie „Trīs brāļi”” (j3b), v/a „Kultūras
informācijas sistēmas” (KIS), un „Nacionālo Būvkompāniju apvienība” (NBA).
1.1. Par LNBAB, tās darbību un aktivitātēm 2009. gadā nacionālajā un reģionālajā
presē parādījušās vairāk kā 100 publikācijas, bijuši sižeti un intervijas ar
LNBAB valdes priekšsēdētāju Undīni Būdi un citiem biedrības pārstāvjiem Latvijas
televīzijā, TV3, TV24, 1 Baltijskij kanal ziņu programmās, Latvijas Radio, Radio
SWH, Radio Skonto, Latvijas Radio 4, Radio PIK, par Biedrības aktualitātēm
informāciju izplatījušas ziņu aģentūras LETA un BNS.
Lai popularizētu LNB projektu ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem un informētu par
tā īstenošanas gaitu, 2009. gadā publicēti četri raksti laikrakstos „Laiks” un „Brīvā
Latvija”.
1.2. Lai informētu sabiedrību par jaunās bibliotēkas ēkas būvniecību, iegūtu un
vairotu sabiedrības uzticību celtniecības procesam, 2009. gadā Biedrība
nodrošināja 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”.
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Šobrīd katram interesentam iespējams vērot bibliotēkas celtniecības darbus
tiešraidē LNBAB mājas lapās www.gaisma.lv, www.light.lv, LR Kultūras ministrijas
uzturētajā LNB projekta ofociālajā mājas lapā www.gaismaspils.lv, LNB mājas
lapā www.lnb.lv, Būvkompāniju apvienības mājas lapā www.nba.lv.
1.3. 2009. gada rudenī Biedrība sadarbībā ar KM un LNB Bērnu literatūras centru
sāka organizēt skolēnu ekskursijas Gaismas pils būvlaukumā. Pirmie
būvlaukumu apmeklēja Rīgas Teikas vidusskolas 3. klases skolēni, kas ir aktīvi
grāmatu lasītāji un lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija” dalībnieki.
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 LNB bērnu literatūras centra darbinieki
aicina bērnus piedalīties viktorīnā, kurā jāatbild uz dažādiem ar bibliotēku un
grāmatu lasīšanu saistītiem jautājumiem. 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.
1.4. LNBAB radītā datorspēle bērniem „Uzcel Gaismas pili!” iekļuva
starptautiskā izglītojošo mediju konkursa Japan Prize 2009 finālā. Latvijā
radītas datorspēles iekļūšana šāda mēroga starptautiska konkursa finālā ir liels
panākums un atzinība. Sākumskolas kategorijā „Uzcel Gaismas pili!” bija vienīgā
no konkursam pieteiktām sešām datorspēlēm, kas iekļuvusi finālā. Pateicoties
šiem panākumiem, datorspēles producents un programmētājs tika uzaicināti uz
Tokiju, lai konkursa finālā prezentētu datorspēli starptautiskajai žūrijai un
konkursa dalībniekiem no visas pasaules. Spēles veidotāju dalību konkursā
atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Lai skaidrotu LNB projektu bērnu auditorijai, 2007. gadā Biedrība laida klajā līdz
šim lielāko latviešu valodā veidoto izglītojošo datorspēli bērniem „Uzcel Gaismas
pili!”. Pateicoties Sabiedrības Integrācijas fonda piešķirtajam finansējumam, 2008.
gadā datorspēle tika adaptēta krievu un angļu valodā. Tas ir pirmais mēģinājums
interaktīvā, bērniem saprotamā un saistošā veidā Gaismas pils vidē un ar latviešu
folkloras un literatūras tēlu palīdzību skaidrot un darīt saprotamu LNB projektu
cittautiešu bērniem. Datorspēles veidā bērni tiek iepazīstināti ar LNB un citu
bibliotēku lietošanas kārtību, funkcijām un piedāvātajām iespējām. Spēlē tiek
popularizēts Krišjāņa Barona Dainu skapis kā latviešu kultūras mantojuma
neatņemama sastāvdaļa un pamats. Datorspēles saturs un būtība ir orientēta uz
izziņas procesa un dažādu kultūru saprašanās veicināšanu. Projekta idejas un
koncepcijas autors, kā arī spēles pasūtītājs ir LNBAB. Spēles scenārija autore ir
Nora Ikstena, projekta vadītājs – Bruno Aščuks, programmētājs – Raimonds Ūdris,
spēles mākslinieks – Harijs Brants. Spēles adaptēšanu krievu un angļu valodā
veica „Studija centrums”, krievu valodas tulkojums - Artūrs Punte, Roalds
Dobrovenskis un Diāna Palijčuka, angļu valodas tulkojums – Andris Mellakauls un
Nora Ikstena.
Spēle ikvienam pieejama bez maksas Biedrības mājas lapās www.gaisma.lv,
www.light.lv un portālā www.netgames.lv. Spēles reklamējošs baneris ar linku
ievietots LNB mājas lapās: www.lnb.lv.
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1.5. 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, v/a „Jaunie „Trīs brāļi”” un v/a „Kultūras informācijas
sistēmas”.
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,
LNBAB rīkoja ikgadējo konkursu “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” un
pasniedza balvas pieciem pagastu bibliotekāriem – pa vienam no katra Latvijas
reģiona. Balvu pretendentus izvirzīja vietējā pagasta bibliotēkas lasītāji un rajonu
bibliotēku vadītāji.
1.7. 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
un www.light.lv angļu valodā.
1.8. 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 realizētājiem.
1.9. Par LNB projektu sabiedrība uzzina arī publicitātes pasākumos, kuri tiek
rīkoti LNBAB akciju un projektu ietvaros. Tā 2009. gada 10. decembrī par godu
Mecenāta ziedojumam LNB krājuma papildināšanai notika preses konference
un LNB Jaunieguvumu lasītavā tika atklāta par Mecenāta līdzekļiem iegādāto
grāmatu izstāde.
1.10. 2009. gadā LNB projekta informatīvie ziedojumu stendi bija izvietoti:
LNB ēkā K. Barona ielā 14, starptautiskajā lidostā „Rīga”, viesnīcās Hotel de Rome,
Radisson SAS Daugava, Europa Royale Riga. Stendi sniedz vizuālu informāciju par
topošo Gaismas pili, un aicina ziedot LNB projektam, stendos novietoti LNBAB
bukleti un speciālas ziedojumu aploksnītes, kas dod iespēju ziedotājam nepalikt
anonīmam. Ja ticis ziedots vismaz 1 LVL un ziedotājs anketā norādījis datus par
sevi, ziedotāja vārds tiks iemūžināts jaunajā Gaismas pils ēkā.
1.11. Kad 2014. gadā apmeklētājiem tiks atvērta jaunā Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ēka, tās telpās cienīgu mājvietu iegūs latviešu folkloras krātuve un tās
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lielākais dārgums – Krišjāņa Barona Dainu skapis, kas ir iekļauts UNESCO
Pasaules mantojuma reģistrā. Dainu skapja iekļaušana Pasaules atmiņas reģistrā
ir nozīmīgs apliecinājums tā vērtībai, kas uzliek pienākumu to saglabāt un
aizsargāt, izzināt, skaidrot, popularizēt un darīt pieejamu Latvijas un pasaules
sabiedrībai. Pašreizējā Dainu skapja atrašanās vieta nodrošina tikai minimālos
nepieciešamos apstākļus tā saglabāšanai. Jaunās telpas dos iespējas Dainu skapi
popularizēt un darīt pieejamu plašākai sabiedrībai. Šim mērķim Biedrība ir
izstrādājusi projektu „Krišjāņa Barona Dainu skapis Gaismas pils bagātību
krātuvē”, kura ietvaros paredzēts radīt populāri zinātnisku, izglītojošu filmu
latviešu un angļu valodā, kas plašai auditorijai Latvijā un ārpus Latvijas robežām
popularizē un stāsta par Krišjāņa Barona Dainu skapi un dainām kā latviešu un
pasaules kultūras mantojuma vērtīgu sastāvdaļu. Ar mūsdienīgu tehnoloģiju
palīdzību veidotā filma emocionāli atklātu Dainu skapja vēsturi, saturu un tā lomu
latviešu kultūras mantojumā. Projekts dos ieguldījumu gan vietējās sabiedrības,
īpaši skolēnu izglītošanā, gan arī saprotamā un saistošā veidā stāstīs par unikālo
mantojumu ārpus Latvijas robežām. 2009. gadā Biedrība saņēma atbalstu
projekta uzsākšanai no UNESCO LNK un sarīkoja semināru – prāta vētru ar
potenciālajiem projekta īstenotājiem.
2. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana LNB projektam.
Lai vairotu sabiedrības atbalstu un vāktu ziedojumus LNB projekta īstenošanai,
LNBAB 2009. gadā turpinājusi virkni akciju un projektu.
2.1. LNB projekta sadaļā Gaismas tīkls jeb Valsts vienotā bibliotēku informācijas
sistēma (VVBIS) kopš 2004. gada LNBAB realizē visu Latviju aptverošu ilgtermiņa
akciju „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!”. Akcijas ietvaros tiek aicināti
uzņēmēji, mainot savu IT aprīkojumu, ziedot lietoto datortehniku Latvijas
bibliotēkām, lai, īstenojoties Gaismas tīklam, informācija būtu pieejama ikvienam
cilvēkam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas. 2009. gadā akciju turpinājām Latvijas
skolu bibliotēkās. Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” veiktais
pētījums Latvijas reģionu, pilsētu un pagastu skolu bibliotēkās atklāj, ka 18%
bibliotēku vispār nav neviena datora, 46% bibliotēku ir viens dators, ko lieto
bibliotēkas darbinieki, tikai 36% bibliotēku dators ir pieejams apmeklētājiem, 93%
skolu bibliotēku ir pieejams interneta pieslēgums. Aizpildot pieteikuma anketas,
lūgumu saņemt datorus ir izteikušas 132 skolas, kuras kopumā vēlas saņemt 549
datorus.
Pateicoties RIMI un portālā ziedot.lv savāktajiem ziedojumiem, 2009. gadā
Biedrība varēja iegādāties un 24 skolu bibliotēkām nogādāt 34 jaunus un 12
lietotus, ar programmām nodrošinātus datorus. Akciju atbalsta SIA Microsoft
Latvia, SIA „Tilde”, kas datorus nodrošināja ar nepieciešamo programmatūru, un
SIA Management Information System Latvia, kas datorus nodrošināja ar antivīrusa
programmām. Datorus pārbaudīja, uzlaboja, komplektēja un instalēja SIA
„Komerccentrs DATI Grupa”. Datori nogādāti skolās pateicoties SIA „Adam Auto”
ziedotajam automobilim.
2.2. LNBAB akcija „Izdevēji Gaismas pilij” notiek sadarbībā ar Latvijas
izdevējiem. Akcijas laikā daļu no grāmatu pārdošanas ienākumiem izdevēji ziedo
jaunās Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecībai. Uz grāmatām, kuras piedalās
akcijā, ir īpašs logotips: „Pērkot šo grāmatu, Jūs atbalstāt Gaismas pils
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celtniecību”. 2009. gadā apgāds „Jumava” akcijas ietvaros laidis klajā Pētera
Zeiles grāmatu „Konstantīns Raudive”.
2.3. 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
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.
2.4. Kopš 2004. gada Biedrība sadarbojas ar labdarības portālu „Ziedot.lv”.
2009. gadā portālā tiek 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. Tā
ir kļuvusi par populāru bērnu lasīšanas maratonu, kurā iesaistījušies 17 000 bērnu
no visas Latvijas. 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.
Diemžēl visām bibliotēkām vairs nepietiek līdzekļu bērnu grāmatu iegādei.
Projekta mērķis ir iegādāties bērnu grāmatas Latvijas bibliotēkām. Vienai
bibliotēkai nepieciešamas 5 Bērnu žūrijas izvēlētās grāmatas 22,50 Ls apmērā. Lai
Bērnu žūrijā iesaistīto lasīt gribošo bērnu skaits nesaruktu, palīdzība ir
nepieciešama 200 Latvijas bibliotēkām. Šobrīd savākto ziedojumu summa ir 1518
lati.
2.5. 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.
2.6. Lai arī ziedojuma veikšana elektroniskā veidā kļūst aizvien populārāka,
Atbalsta biedrība turpina piedāvāt arī citus ziedojuma iemaksāšanas veidus:
veicot bankas pārskaitījumu; 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
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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.
2009. gadā sadarbībā ar LNB krājumu komplektēšanas speciālistiem turpinājām
veikt grāmatu iepirkumus LNB krājuma papildināšanai. Par Mecenāta ziedotajiem
līdzekļiem LNB iegādājusies vairāk kā 200 vērtīgas grāmatas. Tie ir nopietni
zinātniski pētījumi, rokasgrāmatas, enciklopēdijas – vērtīgi un dārgi izdevumi,
kurus bez Biedrības atbalsta LNB nespētu iegādāties. Projekts „Atbalsts LNB
krājumam” ļāvis LNB turpināt jau iepriekšējos gados aizsākto mērķtiecīgo darbu –
kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšanu. Iepirkumā plaši pārstāvētas tēmas,
kas kļuvušas aktuālas un sabiedriski nozīmīgas pēdējos gados pasaulē un Latvijā:
globalizācija, vide un ekoloģija, inovācijas un radošums, ekonomikas un
sabiedrības ilgtspējīga attīstība. LNB nav tikai nacionālā krājuma glabātāja, tā ir
viena no lielākajām zinātniskajām bibliotēkām valstī un nopietns atbalsts
augstākajai izglītībai un pētniecībai. Lielākā daļa LNB lasītāju ir studenti,
zinātnieki un nozaru speciālisti, kas turpina izglītoties mūža garumā – tieši šīm
lasītāju grupām papildus Latvijas publikācijām ir nepieciešama kvalitatīva nozaru
literatūra svešvalodās gan studijām, gan pētniecībai.
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. Kopumā projektam jau saziedoti 77
556 lati.
2009. gadā Biedrība saņēma ziedojumu Pētera Zeiles grāmatas „Konstantīns
Raudive” izdošanai. Pateicoties ziedotāja sniegtajam atbalstam, vairāk kā 200
grāmatas Biedrība varēja dāvināt pilsētu, pagastu un augstskolu
bibliotēkām visā Latvijā.
3.2. Latvijas bibliotēkās strādā ievērojams skaits darbinieku bez speciālās
bibliotekārās izglītības, tādēļ viņiem nepieciešams nodrošināt pamatzināšanu
apguves programmas bibliotekārajā un informacionālajā darbā. 2008. gadā
LNBAB kopā ar LNB Mācību centru aizsāka projektu “Profesionālās pilnveides
pamatzināšanu programma bibliotekāriem”. Tā rezultātā 2009. gadā notika
bibliotekāru apmācības kursi, kuru mērķis bija: paaugstināt bibliotēku darbinieku
kvalifikācijas līmeni; palīdzēt apgūt pamatzināšanas profesijā un jaunākās
tendences nozarē, kas ļautu sekmīgāk īstenot bibliotekāros darba procesus un
uzlabotu lasītāju apkalpošanu; pielietot jaunas darba formas un paņēmienus.
Kursus apmeklēja un sertifikātu par programmas apguvi saņēma 57 bibliotekāri.
3.3. Kopīgi ar LNB speciālistiem Biedrība turpina strādāt pie jaunas LNB
komunikāciju stratēģijas izveidošanas. Jaunas komunikāciju stratēģijas
pielietošana īpaši aktuāla šajā laikā, kad jau tiek celta jaunā bibliotēka, jo tai
jābūt virzītai uz bibliotēkas lasītāju un apmeklētāju sagatavošanu kvalitatīvām
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pārmaiņām un jāinformē sabiedrība par jaunajām iespējām, ko pēc būvniecības
pabeigšanas sniegs Gaismas pils.
3.4. Īstenots projekts „2009 – Latvijas Nacionālās bibliotēkas jubilejas
gads”, 2009. gada 29. augustā apritēja 90 gadi, kopš dibināta Latvijas
Nacionālā bibliotēka. Neskatoties uz varas un ideoloģijas maiņām, salīdzinoši īsā
vēsturiskā periodā Latvijas Nacionālā bibliotēka kļuvusi par vienu no
nozīmīgākajām nacionālās kultūras institūcijām Latvijā. Jubilejas svinības tika
atzīmētas ar dažādiem pasākumiem visa gada garumā. Svinību kulminācija notika
22. augustā Vērmanes dārzā Rīgas svētku ietvaros. Parkā tika atvērta seno
atklātnīšu izstāde „Pasta romāns” un īstenota akcija „Grāmatas ir zāles” – atvērta
„Grāmatu aptieka”, kurā LNB darbinieki garāmgājējiem izdalīja receptes ar
ieteikumiem stiprināt savu veselību ar konkrētu grāmatu lasīšanu. Projekta
īstenošanu finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.
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. Uzraudzības padomes sēdēs Biedrību pārstāv valdes
priekšsēdētāja Undīne Būde. 2009. gadā notika viena Uzraudzības padomes sēde.
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.
2009. gadā aktīvi darbojusies Biedrības vadība. Biedrības valde pārskata periodā ir
sanākusi uz 10 sēdēm. 2009. gadā saņemti ziedojumi 29 012 latu apmērā,
kopējais LNBAB savākto ziedojumu apjoms sasniedzis 729 348 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 2010. gadā.
Vēl ciešāk sadarboties ar LR Kultūras ministriju, LNB vadību un sabiedrību par
atklātību „Delna” LNB projekta uzraudzības īstenošanā.
Sadarboties ar Kultūras ministriju, LNB un NBA projekta un topošās Gaismas pils
sabiedrisko attiecību pasākumu veidošanā.
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Turpināt īstenot projektu „Atbalsts LNB krājumam”, aicinot uzņēmējus un
privātpersonas piedalīties LNB krājuma attīstībā un veidošanā, ziedojot viņu
interešu jomām atbilstošas nozares literatūras vai elektronisko resursu iegādei.
Ceturto gadu pēc kārtas izsludināt konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas
nesējs”, lai sniegtu atzinību par labu darbu piecu Latvijas reģionu labākajiem
pagastu bibliotekāriem.
Visa gada garumā turpināt nodrošināt tiešraidi no Gaismas pils būvlaukuma.
Tiešraide būs vērojama LNBAB mājas lapās www.gaisma.lv, www.light.lv, LR
Kultūras ministrijas uzturētajā LNB projekta oficiālajā mājas lapā
www.gaismaspils.lv, LNB mājas lapā www.lnb.lv, Būvkompāniju apvienības mājas
lapā www.nba.lv.
Sadarbībā ar Kultūras ministriju, NBA un LNB Bērnu literatūras centru organizēt
ekskursijas Gaismas pils būvlaukumā.
Paplašināt akcijas „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” piedāvājumu un izvietot
Biedrības mājas lapā jaunus stāvu plānus.
Turpināt popularizēt akcijas „Izdevēji Gaismas pilij”, „Uzdāvini nākotni savam
draugam!” un vairot finansiālo un intelektuālo atbalstu LNB projektam.
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.
Izmantot iespējas saņemt finansiālu atbalstu Biedrības veiktajām aktivitātēm,
piedaloties dažādos projektu konkursos (VKKF, LSIF, UNESCO u.c.).
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.

2010. gada 26.marts
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde
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Bilance 2009. gada 31. decembrī
Piez.
Nr.

AKTĪVS
1.Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi
1. Licences, datorprogrammu produkti
Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi kopā:
II. Pamatlīdzekļi
1. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos
2. Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:
2.Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Saņemtie un neizlietotie mantiskie ziedojumi
un nopirktie krājumi
Krājumi kopā:
II. Debitori
1. Debitori
2. Nākamo periodu izdevumi
Debitori kopā:
IV. Naudas līdzekļi (kopā)
Apgrozāmie līdzekļi kopā:

9 498
9 498

1.

0
7 548
7 548
14 810

561
14 000
14 561
24 059

2.

22 143

3 399

22 143

3 399

265
218
483

450
10
460

157 613
180 239

152 579
156 438

195 049

180 497

31.12.
2009.
Ls

31.12.
2008.
Ls

124 482
124 482

106 982
106 982

0
70 567
70 567
70 567
195 049

551
72 964
73 515
73 515
180 497

3.
4.

Piez.
Nr.

1.Fondi
1.Rezerves fondi
Fondi kopā:
II. Īstermiņa parādi
1.Nodokļi un VSAOI
2.Pārējie kreditori

5.
6.
Īstermiņa parādi kopā:
Kreditori kopā:

Pasīvu kopsumma:

_____________________

Undīne Būde
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31.12.
2008.
Ls

7 262
7 262

Aktīvu kopsumma:
PASĪVS

31.12.
2009.
Ls
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats
par 2009. gadu

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas
gadskārtējās iemaksas.
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
III. Saņemtie atbalsti.
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
V. Citi ieņēmumi.
Ieņēmumi kopā:
VI. Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un
uzdevumu veikšanai. Administratīvie un
saimnieciskās darbības izdevumi.
t.sk. 1. Materiālu izdevumi.
2. Atalgojums.
3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana.
5. Citi izdevumi.
Izdevumi kopā:
VII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

_____________________

Undīne Būde
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Piez.
Nr.
8.

2009.g.
Ls
399

2008.g.
Ls
836

9.
10.
11.
12.

29 012
1 400
4003
70 654
105 468

129 295
21 913
384
5 154
157 582

0
3 693
890
9 247

0
6 630
1 349
9 221

74 138
87 968

103 047
120 247

17 500

37 335

13.
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par 2009. gadu
Piez.
Nr.
I. Atlikums pārskata gada sākumā.
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsumma.
1. Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārējie
ziedojumi).
1.1. LR reģistrētas juridiskas personas.
1.2. Fiziskas personas rezidenti.
1.3. Fiziskas personas, nerezidenti.
2. Noteiktam mērķim (t.sk. mērķziedojumi).
2.1. LR reģistrētas juridiskas personas.
2.2. LR nereģistrētas juridiskas personasnerezidenti
2.3. Fiziskas personas rezidenti.
2.4. Fiziskas personas, nerezidenti.
2.5. Anonīmi (Nezināmi) ziedotāji.
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
kopsumma.
1.
Neierobežotai
lietošanai
paredzēto
ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.
1.1. Administratīvajiem izdevumiem.
2. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu
un dāvinājumu izlietojums.
2.1. Sabiedriskā labuma darbībai.
2.2. Administratīvajiem izdevumiem.
VI. Atlikums pārskata gada beigās.

_____________________

Undīne Būde

14

14.

2009
Ls
150 641
29 012

2008
Ls
116 748
129 295

0

0

0
0
0
29 012
11 016
12 256

0
0
0
129 295
45 719
249

3 346
1 764
630

81 297
249
1 781

35 497

95 402

0

0

0

0

35 497

95 402

33 294
2 203
144 156

83 250
12 152
150 641

