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Informācija par biedrību

Biedrības nosaukums
Juridiskais statuss

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība
Biedrība

Reģistra Nr.
datums

50008034971
1998. gada 18. maijs

Pārreģistrācijas datums
Biedrību un nodibinājumu reģistrā

2005. gada 2. jūnijs

Adrese (juridiskā)
Adrese (biroja)

Kr. Barona iela 14, Rīga, Latvija
Tērbatas iela 75, Rīga, Latvija

Vadītājs, valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde, p.k. 210554-10000, amatā no 13.04.2007.
Valdes locekļi:
Jānis Dripe, p.k. 180153-13102, amatā no 29.04.2009.
Vita Jermoloviča, p.k. 190659-12781, amatā no 29.04.2009.
Dzintra Justa, p.k. 221067-12004, amatā no 29.04.2009.
Valdis Lokenbahs, p.k. 061251-11829, amatā no 29.04.2009
Sandis Kolomenskis, p.k. 040775-11027, amatā no 18.05.2012.
Olita Pričina-Voitika, p.k. 280266-11809, amatā no 29.04.2009.
Georgs Turlajs, p.k. 020264-12986, amatā no 29.04.2009.
Tadeušs Surgofts, p.k. 150557-10918, amatā no 15.05.2013.
Pārskata periods

01.01.2013. – 31.12.2013.

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)
2013. gadā darbojusies ar mērķi finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas
Nacionālo bibliotēku un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī.
Lai īstenotu norādīto mērķi, LNBAB 2013. gadā strādājusi vairākos
virzienos:
1.
Sabiedrības informēšana par LNBAB aktivitātēm, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) saturu un topošo ēku, Gaismas pils 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
programmām „Bērnu un jauniešu žūrija” un „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 topošo ēku, Gaismas pils popularizēšana
Latvijā un ārvalstīs.
1.1. Par LNBAB, tās darbību un aktivitātēm 2013. gadā nacionālajā un
reģionālajā presē (Diena, Kultūras Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze,
Ieva, 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 150 publikācijas, rādīti sižeti LTV1, TV3, LNT, LTV7,
izskanējuši raidījumi LR1, LR 4, par Biedrības aktualitātēm informāciju
izplatījušas ziņu aģentūras LETA un BNS.
1.2. Gaidot jaunās bibliotēkas ēkas atklāšanu, tapuši astoņi videoklipi, kur
sabiedrībā pazīstami un iemīļoti cilvēki stāsta par savām asociācijām, sajūtām un
Gaismas pils nozīmi sev un katram Latvijas iedzīvotājam. Videoklipos filmējušies:
mūziķis Renārs Kaupers, akadēmiķis Jānis Stradiņš, Latvijas Valsts prezidente
(1999-2007) Vaira Vīķe-Freiberga, aktieris Kaspars Znotiņš, hokejists un treneris
Artūrs Irbe, LNB direktors Andris Vilks, Dziesmu svētku virsdiriģents Ivars Cinkuss
un kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende. Videoklipi pieejami LNBAB
Youtube lapā, Dziesmu svētku nedēļā videoklipus bija iespēja redzēt pilsētvidē –
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uz lielajiem ekrāniem Rīgā Doma laukumā un Esplanādē, citās Latvijas pilsētās,
kur tika demonstrētas Dziesmu un deju svētku pasākumu tiešraides. Videoklipu
izveidošanu finansiāli atbalstīja Nacionālā Būvkompāniju apvienība.
1.3. Jaunās LNB ēkas būtiska sastāvdaļa ir ātrijā izvietotā stikla grāmatu siena jeb
„Tautas grāmatu plaukts”, kurā iespējams ievietot ap 22 000 grāmatu. Tautas
grāmatu plaukts slejas piecstāvu mājas augstumā, arhitekts Gunārs Birkerts stikla
konstrukcijā izkārtoto grāmatu sienu ieplānojis kā vienu no centrālajiem ēkas
dizaina elementiem. Sadarbībā ar LNB tiek īstenota akcija, lai plaukta
piepildīšana tiktu realizēta gan fiziskā, gan simboliskā nozīmē - ikvienam ir
iespēja sniegt savu ieguldījumu Gaismas pils satura veidošanā, dāvinot sev
nozīmīgu grāmatu „Tautas grāmatu plauktam”. Dāvinātāji aicināti pievienot
grāmatai vēstījumu, kas atklātu konkrēta cilvēka saistību ar viņa dāvināto
grāmatu vai ierakstīt vēlējumu bibliotēkai. Grāmatas Tautas grāmatu plauktam
var atnest uz Nacionālo bibliotēku Rīgā vai nodot jebkurā Latvijas bibliotēkā.
2014. gada 18. janvārī notika „Grāmatu draugu ķēde”, kas bija pirmais Latvijas
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas atklāšanas pasākums, kurā roku rokā padotās
grāmatas tiks ieliktas „Tautas grāmatu plauktā”, tādējādi simboliski aizsākot
bibliotēkas piepildīšanu ar saturu.
1.4. Gaidot Gaismas pils atvēršanu, Biedrība sadarbībā ar LNB un producentu
grupu Hansa Media īsteno projektu „Septiņas Eiropas Gaismas pilis”, kas būs
sižetu cikls par septiņām mūsdienīgām un apmeklētāju iecienītām Nacionālajām
bibliotēkām. Raidījumā būs redzamas Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas,
Francijas, Polijas un Dānijas Nacionālās bibliotēkas. Sižetu ciklu noslēgs stāsts par
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku – gatavu uzņemt apmeklētājus, pilnu
iespēju un cerību. Sižeti tiks rādīti LTV 1 raidījumā „Viss notiek”, sākot ar 2014.
gada janvāri. Projekts „Septiņas Eiropas Gaismas pilis” ļaus Latvijas iedzīvotājiem
ielūkoties un vērtēt citu valstu pieredzi un modernu bibliotēku ikdienu, sagatavos
un iedvesmos Gaismas pils atvēršanai. Projektu finansiāli atbalsta 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.
1.5. 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.
1.6. Tika rīkoti preses un publicitātes pasākumi par Biedrības aktivitātēm un
Biedrības pārstāvji piedalījušies LNB organizētajos pasākumos.
1.6.1. 2013. gada 22. maijā plašsaziņas līdzekļiem tika rīkota Latvijas
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas prezentācija. Tās laikā žurnālisti varēja
iegūt plašāku informāciju par aktuālākajām norisēm Gaismas pils projektā –
paveiktajiem un plānotajiem būvdarbiem, LNB attīstības stratēģiju, satura
veidošanu un jaunajiem pakalpojumiem bibliotēkas apmeklētājiem. Bibliotēkas
telpas izrādīja kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, pilnsabiedrības
"Nacionālā Būvkompāniju apvienība" padomes priekšsēdētājs Māris Saukāns, LNB
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direktors Andris Vilks. Par iespējām, ko ziedotājiem piedāvā LNB Atbalsta
biedrība, klātesošajiem žurnālistiem pastāstīja LNBAB valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde.
1.6.2. 2013. gada 20. augustā sadarbībā ar LNB tika organizēts akcijas „Tautas
grāmatu plaukts” atklāšanas pasākums Rīga 2014 kultūras vasarnīcā Esplanāde
2014.
1.6.3. Jau septīto gadu LNBAB organizēja konkursa „Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs” svinīgo laureātu apbalvošanas ceremoniju Latvijas
Bibliotekāru biedrības jubilejas konferences laikā. Konkursa laureāti tika sumināti
ar muzikāliem priekšnesumiem un atbalstītāju sarūpētām balvām.
1.6.4. Sveicot LNB 94. dzimšanas dienā, svinīgā pasākumā Vērmaņdārzā
Biedrība sveica LNB un pasniedza simbolisku dāvanu – ozolu, ko kopīgi ar LNB
direktoru iestādīja Vērmaņdārzā, līdzās vecajai bibliotēkas ēkai. Sarkanais ozols
priecēs parka apmeklētājus ar savu neparaso lapu vainagu un liecinās par
Biedrības atbalstu un ciešajām attiecībām ar bibliotēku līdz šim un arī turpmāk.
1.6.5. Biedrība piedalījās LNB Bērnu literatūras centra organizētajos Lielajos
lasīšanas svētkos Ķīpsalā, kas ir lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un
jauniešu žūrija” gada noslēguma pasākums ar žūrijas dalībnieku visaugstāk
novērtēto grāmatu autoru un izdevēju sumināšanu. Biedrība informēja pasākuma
dalībniekus par savu apņemšanos piesaistīt atbalstu un palīdzēt LNB bērnu
literatūras centram īstenot arī lasīšanas veicināšanas projektu pirmskolas bērniem
- „Grāmatu starts”.
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. Šobrīd katram
interesentam iespējams vērot bibliotēkas celtniecības darbus tiešraidē LNBAB
mājas lapās www.gaisma.lv, www.light.lv, Biedrības administrētajā LNB projekta
oficiālajā mājas lapā www.gaismaspils.lv, KM mājas lapā www.km.gov.lv , LNB
mājas lapā www.lnb.lv, Nacionālās Būvkompāniju apvienības mājas lapā
www.nba.lv.
1.8. Līdz ar bibliotēkas jaunās ēkas būvdarbu pabeigšanu, Biedrība no tiešraides
kamerās iegūtajiem kadriem izveidojusi Gaismas pils videoklipu, kas dod
iespēju atgriezties pagātnē un dažos mirkļos redzēt kā piecu gadu garumā tapusi
nozīmīgā ēka. Videoklipa mākslinieka Jāņa Garanča samontētais materiāls, izceļ
ēkas neatkārtojamo vienreizību un majestātiskumu ar lecošās saules staru
atspulgu gatavās ēkas spicītē.
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1.9. 2013. gadā Rīgā ieradās UNESCO izveidotā LNB projekta īstenošanas
atbalsta ekspertu padome, lai iepazītos ar jaunās bibliotēkas ēkas būvniecībā
paveikto un vērtētu LNB izstrādāto stratēģiju darbībai jaunajā ēkā. Biedrības
valdes priekšsēdētāja Undīne Būde ekspertiem prezentēja biedrības līdz šim
paveikto un sniedza ieskatu LNBAB darbības nākotnē. Eksperti atzinīgi novērtēja
Biedrības ieguldījumu LNB darbībā un atbalstīšanā.
1.10. 2013. gadā 3 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. E-ziņās līdzās
sadaļai par Biedrības un LNB projekta aktualitātēm un ziedojumu piesaistes
projektiem, bija lasāmas vairāku biedru esejas par iespaidiem no gandrīz
pabeigtās ēkas apmeklējuma.
1.11. 2013. gadā tika pabeigts darbs pie jaunās LNBAB mājas lapas
www.gaisma.lv latviešu valodā un www.light.lv angļu valodā. Mājas lapā lasāms
par LNB projektu, Biedrības rīkotajām akcijām, īstenotajiem projektiem un
aktualitātēm, kā arī informācija par dažādajām ziedošanas iespējām, viena no
tām tiek piedāvāta LNBAB mājas lapā ar kredītkarti. LNB projekta aktualitātes
lasāmas Biedrības administrētajā un KM uzturētajā LNB projekta oficiālajā mājas
lapā www.gaismaspils.lv .
1.12. 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 apskatāmi 1. - 7. stāvs, tur paredzēto bibliotēkas nodaļu, lasītavu
un citu telpu izvietojums, kā arī iespējams redzēt, cik lasītāju vietu paredzēts katrā
telpā, kādus pakalpojumus bibliotēkas lietotāji varēs saņemt konkrētajā lasītavā.
1.13. Notiek aktīva Biedrības komunikācija sociālajos tīklos Twitter, Facebook
un YouTube. Līdz ar mājas lapas jauno vizuālo identitāti atjaunots arī Biedrības
sociālo tīklu profila dizains.
1.14. 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.
2. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana LNB darbībai un attīstībai bibliotēkas satura veidošana un krājuma papildināšana.
2.1. Akcija „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” tika uzsākta 2006. gadā, lai
veicinātu jaunās bibliotēkas celtniecību un izteiktu īpašu pateicību LNB projekta
atbalstītājiem. Akcijas mērķis ir vākt ziedojumus LNB attīstībai un satura
veidošanai. 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: 1-99 LVL – ziedotāja vārds tiks
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ierakstīts īpašā ziedotāju grāmatā; 100 LVL un vairāk – iegravēts lielajā ziedotāju
sienā 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. Līdz šim jau rezervētas trīs lasītavas, 26 plaukti, 24 galdi un
14 krēsli.
Lielā ziedotāju siena atradīsies Gaismas pils vestibilā, pie ieejas bibliotēkā, tās
paredzētie izmēri 3 x 13 metri. Sienā būs iemontētas plāksnītes ar ziedotāju
vārdiem, kuru ziedojumu summa vai vērtība naudas izteiksmē ir ne mazāk kā 100
lati. Ziedotāju siena būs veidota no Latvijas bērza paneļa un tērauda režģa, uz
kura tiks stiprinātas izvirzītas tērauda plāksnītes ar ziedotāju vārdiem. Sienā
paredzēta vieta 2000 ziedotāju vārdiem. Ziedotāju vārdi būs iegravēti sešu izmēru
plāksnītēs, atbilstoši ziedojuma summai.
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. 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 un
izveidošanai.
2013. gadā tika pabeigts LNB krājumu iepirkums par mecenāta ziedotajiem
līdzekļiem. Iepirktas 402 vērtīgas grāmatas (436 sējumi) kopumā par 25 000
latiem. Mecenāta ziedojuma 4. posmā īpašs satura akcents bija radošums un
apdāvinātība, dažādas humanitārās zinātnes (vēsture, valodniecība, literatūra,
mākslas, t.sk. izdevumi saistīti ar Latviju un Baltiju), literatūra par salīdzinoši jaunu
tiesību zinātņu jomu – kibernoziedzību. Tika turpinātas arī iepriekšējos gados
aizsāktās tēmas – inovācijas, dabai un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana,
radošās industrijas, aktuālās bibliotēku darba attīstības tendences u.c.
Pateicoties šim projektam, LNB krājuma atbalstam kopumā ziedoti 176 414 lati,
LNB varējusi krājumu papildināt ar 1257 vērtīgiem izdevumiem (vairāk kā 1481
sējumi) un 117 e-grāmatām.
2.3.1. Pateicoties saņemtajam mērķziedojumam, izdots atjaunotais Pītera Stroda
„Pareizraksteibas vōrdneica” izdevums. Pirmo reizi vārdnīca izdota 1933.
gadā. Vārdnīcu atkārtoti laižot klajā, izdevums ieguvis mūsdienīgāku tekstu
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izkārtojumu, papildināts ar informāciju par autoru. Atkārtotais izdevums uzsvērs
Latgales kultūrmantojuma un valodas unikalitāti un atgādinās sabiedrībai par tās
aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību. „Pareizraksteibas vōrdneica”
jaunais izdevums tika dāvināts LNB un Latvijas publiskajām bibliotēkām, kopumā
uzdāvināti 950 eksemplāri.
2.3.2. Biedrības finansiāls atbalsts palīdzējis LNB izdot grāmatas "Imants
Ziedonis. Bibliogrāfija" 1. sējumu "Imanta Ziedoņa darbi". Sējuma 744
lappusēs Ziedoņa daudzpusīgais devums atklājas vairāk nekā 4 000 ierakstos.
Rādītājā ietverti galvenokārt publicētie darbi: grāmatas, materiāli no
periodiskajiem izdevumiem, teksta daļas, notis, skaņu ieraksti, elektroniskie
resursi un izdevumi Braila rakstā.
2.3.3. Ar ziedotāju atbalstu turpinām popularizēt Latvijā dzimušā somu režisora
Teuvo Tulio filmas un dzīvesstāstu, 2013. gadā izdots Kristīnes Želves sastādītais
rakstu krājums „Fedja. Teodors Tulio”, 240 grāmatu eksemplāri tiks dāvināti
LNB un Latvijas publiskajām bibliotēkām.
2.4. Pateicoties ziedotāja atbalstam, veikti LNB lielapjoma offline datu glabāšanas
risinājuma datu verifikācijas un datu atjaunošanas darbi, kas nodrošinās
LNB datu drošu uzglabāšanu elektroniskajā sistēmā. Pakalpojumu ziedoja SIA
„Datakom”.
2.5. Atzīmējot Gaismas pils atklāšanu, paredzēts izdot 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.
2.6. Biedrība atbalstījusi LNB Attīstības nodaļas vadītāja dalību starptautiskajā
seminārā „Pasaules līmeņa kultūras institūciju veidošana un vadīšana”
ASV, lai varētu iegūt jaunāko informāciju un pieredzi par jaunu kultūras institūciju
veidošanas praksi pasaulē. Brauciena īstenošanai Biedrība piesaistīja Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Brauciena īstenošanai Biedrība piesaistīja
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
2.7. Lai iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju un starptautisku pieredzi par
labākajiem risinājumiem bibliotēku aprīkošanas procesos, lai pēc iespējas
sekmīgāk tiktu veikts jaunās ēkas aprīkojuma iepirkums un izraudzīts
piemērotākais ekspluatācijas modelis, Biedrība atbalstīja LNB speciālistu dalību
Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācijas konferencē „LIBER 2013”. Brauciena
īstenošanai Biedrība piesaistīja Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
2.8. Lai iegūtu informāciju par pasaulē aktuālākajām metodēm bibliotēku
krājumu saglabāšanā, Biedrības atbalstījusi LNB Restaurācijas nodaļas speciālista
dalību starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Bibliotēku krājumu
saglabāšana” Sanktpēterburgā un pieredzes apmaiņas braucienu uz Somijas
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Nacionālo bibliotēku. Brauciena īstenošanai
Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Biedrība

piesaistīja

Valsts

2.9. 2013. 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 septīto gadu pēc
kārtas LNBAB rīkoja konkursu “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” un
pasniedza balvas četriem pagastu bibliotekāriem – no Kurzemes, Latgales,
Vidzemes 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 latu vērtībā.
Gaismas nesēji saņēma balvas arī no „Rimi” un „Emīla Gustava šokolādes”.
3.2. Laikā, kad gatava top jaunā Nacionālās bibliotēkas ēka, Biedrība vēlas
uzsvērt, ka būtiskas pārmaiņas piedzīvo arī bibliotēkas Latvijā - pilsētas un pagasti
iegūst savas „vietējās Gaismas pilis”, tāpēc uzsākts projekts „Latvijas Gaismas
pilis - 21. gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”. Projekta mērķis ir veidot
ceļojošu fotoizstādi, katalogu un elektronisku datu bāzi par skaistākajām Latvijas
bibliotēkām. Projekta īstenošanā iesaistījušies Biedrības valdes locekļi Jānis Dripe
un Dzintra Justa, kuri viesojas visos Latvijas reģionos un fotogrāfijās iemūžina
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. Fotogrāfijas ar skaistākajām jaunuzceltajām
un renovētajām bibliotēkām būs skatāmas izstādē Latvijas Nacionālās bibliotēkas
jaunās ēkas atklāšanā. Pēc tam izstāde ceļos vismaz uz 15 Latvijas pilsētām.
Projektu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, ABLV Caritable Foundation
un Latvijas pašvaldības.
4. Atbalsta vairošana un ziedojumu vākšana lasīšanas veicināšanas
programmām „Bērnu un jauniešu žūrija” un „Grāmatu starts”.
Biedrība 2013. gadā turpināja atbalstīt LNB lasīšanas veicināšanas programmu
„Bērnu un jauniešu žūrija” un uzsākusi jaunu labdarības projektu „Grāmatu
starts”, lai palīdzētu LNB Bērnu literatūras centram īstenot lasīšanas veicināšanas
programmu 3-6 gadus veciem bērniem. Projekts uzsākts 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.
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Sadarbībā ar mākslinieci Indru Sproģi izveidots projekta „Grāmatu starts” logo –
mazais pūcēns, strādājam pie projekta vizuālās identitātes attīstīšanas un
stratēģijas izstrādāšanas. Projekta galvenā ideja ir iepazīstināt pirmskolas vecuma
bērnus un viņu vecākus ar vietējo bibliotēku, dāvināt bērniem Mazā pūcēna
komplektus un iedrošināt vecākus ar bērniem kopā apmeklēt bibliotēku un kopīgi
lasīt grāmatas. Mazā pūcēna komplektā bērni saņems skaistu mugursomiņu ar
grāmatu un mīļlietiņu – projekta logotipu – pūcēnu. Būs 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.
Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, tika veiktas sekojošas projekta aktivitātes:
 sadarbībā ar mākslinieci Indru Sproģi radīts labdarības projekta „Grāmatu
starts” simbols – mazais pūcēns, kas kalpos kā projekta logotips;
 radīta projekta vecuma grupai atbilstoša grāmata - Māras Cielēnas „Pelītes
Pērlītes brauciens ar gultu”;
 izveidots projekta komplektā paredzētās rotaļlietas un somas prototips;
 notikusi projekta un jaunā logotipa prezentācija Lielajos lasīšanas svētkos
Ķīpsalā;
 notikusi ziedojumu vākšana portālā www.ziedot.lv ;
 notikusi labdarības projekta popularizēšana semināros Latvijas rajonu
bibliotekāriem sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru projekta „Iesaisties
bērnu un jauniešu žūrijā!” ietvaros.
Projektu „Grāmatu starts” uzsākt iedrošināja 2011.-2012. gadā iegūtā pieredze
labdarības projektā „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. Divus gadus Biedrībai ar
sabiedrībā zināmu cilvēku atbalstu un ziedotāju palīdzību izdevās savākt naudu,
lai 425 Latvijas bibliotēkās netiktu apturēta lasīšanas veicināšanas programma
„Bērnu un jauniešu žūrija”. Projekta „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” darbību
noslēdzām 2013. gada sākumā. Sabiedrības aktīvā iesaistīšanās, morālais un
finansiālais atbalsts bija pārliecinošs signāls valsts institūcijām un lēmumu
pieņēmējiem, kas nodrošināja nepieciešamā finansējuma piešķiršanu
programmai 2013. gadā.
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. 2013. gadā notika divas
Uzraudzības padomes sēdes. LNB Atbalsta biedrības pārstāvju darbība
Uzraudzības padomē dod pārliecību LNB projekta ziedotājiem, ka viņu ziedotie
līdzekļi tiks izmantoti atbilstoši mērķim.
6. LNBAB valdes un biroja darbība.
2013. gadā aktīvi darbojusies Biedrības vadība. Biedrības valde pārskata periodā
ir sanākusi uz 10 valdes sēdēm. Ikgadējā biedru kopsapulce pirmo reizi tika
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organizēta jaunajā bibliotēkas ēkā. Atbilstoši drošības noteikumiem, biedriem tika
izrādītas jaunās bibliotēkas telpas. Kopsapulci vadīja LNBAB valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde. Kopsapulcē piedalījās un uzrunu klātesošajiem teica LR kultūras
ministrijas pārstāvis, 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 un LNBAB direktore Olita Pričina-Voitika.
Pēc LNBAB Uzticības padomes priekšsēdētājas Karinas Pētersones aicinājuma, tika
sasaukta Uzticības padomes sanāksme.
2013. gadā saņemti ziedojumi 34 543 latu apmērā, no tiem 11 078.50 biroja
darbības nodrošināšanai. Kopējais LNBAB savākto ziedojumu apjoms sasniedzis
949 036 latus.
LNBAB arī pārskata gadā ir darbojusies sabiedriskā labuma organizācijas
statusā, kas ļauj LNB projekta ziedotājiem saņemt likumā paredzēto ienākumu
nodokļu atlaidi.
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Biedrības attīstības perspektīvas un plānotā darbība 2014. gadā.


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



Sadarboties ar Kultūras ministriju un LNB jaunās bibliotēkas ēkas
atklāšanas pasākumu veidošanā, atklāšanas pasākumu ideju un
koncepciju izstrādāšanā un īstenošanā.



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.



Sadarbībā ar LNB un Hansa Media pabeigt īstenot projektu „7 Eiropas
Gaismas pilis”, paradīt LTV 1 raidījumos „Viss notiek” sižetu ciklu par
septiņu Eiropas valstu Nacionālajām bibliotēkām, to arhitektūru, saturu,
funkcionalitāti un piedāvājumu lietotājiem.



Īstenot projektu „Latvijas Gaismas pilis. 21. gadsimta Latvijas jaunās
bibliotēkas”, izveidojot ceļojošo fotoizstādi un izdot katalogu uz Gaismas
pils atvēršanas pasākumiem augusta beigās. Uzsākt ceļojošo izstāžu sēriju
ar izstādes organizēšanu Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī.



Gatavot izdošanai grāmatu „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts
Gunārs Birkerts”. Grāmatu paredzēts laist klājā 2014. gada nogalē vai
2015. gada sākumā.



Īstenot labdarības projektu „Grāmatu starts”, lai palīdzētu LNB Bērnu
literatūras centram īstenot bērnu lasīšanas veicināšanas programmu
bērniem vecumā no 3-6 gadiem un iedrošinātu vecākus ar bērniem kopā
lasīt un apmeklēt bibliotēku.



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.



Piesaistīt ziedojumus, lai iegādātos un dāvinātu jaunās bibliotēkas
koncertzālei nepieciešamo Steinway & Sons flīģeli, ko LNB nav iespējams
iegādāties iepirkuma konkursa kārtībā.



Uzsākt brīvprātīgo piesaistīšanu un darbu Gaismas pilī, lai nodrošinātu
efektīvāku LNB komunikāciju ar dažādām mērķauditorijām un sabiedrības
grupām, mēģinot tā iesaistīt bibliotēkas aktivitātēs, dodot iespēju
līdzdarboties.
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Piesaistīt ziedojumus, 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, draugiem.lv.



Izmantot iespējas saņemt finansiālu atbalstu Biedrības veiktajām
aktivitātēm, piedaloties dažādos projektu konkursos (VKKF, Rīgas domes,
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.

2014. gada 28. marts
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde
LNB Atbalsta biedrības valdes locekle
Olita Pričina-Voitika
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Bilance 2013. gada 31. decembrī

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:

Piez.
Nr.

556
556

0

0

1.

181
181
181

396
396
952

2.

2 732

0

2 732

0

554
91
645

595
124
719

191 069
194 446

227 677
228 396

194 627

229 348

3.
4.

Piez.
Nr.

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

5.
6.,7.

31.12.2013.
Ls

31.12.2012.
Ls

104 675
104 675

141 824
141 824

1 339
88 613
89 952
89 952
194 627

1 357
86 167
87 524
87 524
229 348

_____________________

____________________

Undīne Būde

Olita Pričina-Voitika
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0
0
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2013. 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

Piez.
Nr.
8.
9.
10.
11.
12.

2013.g.
Ls
412

2012.g.
Ls
469

34 543
10 444
3 131
20 302
68 832

36 121
13 597
1 614
31 545
83 346

0
17 841
4 298
773

0
19 624
4 728
3 519

83 069
105 981

104 455
132 326

-37 149

-48 980

13.

_____________________

_____________________
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par 2013. 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. Juridiskas 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.

14.

15.

2013
Ls
120 774
34 543

2012
Ls
172 298
36 121

0

0

0
0
34 543
11 536
136

0
0
36 121
16 841
695

14 763
4 828
3 280

8 601
7 260
2 724

64 285

87 645

0

0

0

0

64 285

87 645

51 159
13 126
91 032

71 241
16 404
120 774

_____________________

_____________________
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Gada pārskata pielikums
Piezīme Nr.13.

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai
administratīvie un saimnieciskās darbības izdevumi 2013. gadā.
Atalgojums 2013. gadā
Summa LVL
2013.gadā

Izdevumu raksturojums
1

Darba algas

2

VSAOI

17 841
KOPĀ

4 298
2 2139

Citi izdevumi 2013. gadā
Summa LVL

5
6
7

Izdevumu raksturojums:
Informēšana par LNBAB aktivitātēm, LNB saturu un
Gaismas pili
Lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu un jauniešu
žūrija” un „Grāmatu starts” izdevumi
Projekta „ Atbalsts LNB krājumam” izdevumi
Akcijas „Iemūžini savu vārdu Gaismas Pilī!” izdevumi
Projekta „Latvijas Gaismas pilis. 21. gadsimta Latvijas
jaunās bibliotēkas” izdevumi
Projekta „7 Eiropas Gaismas pilis” izdevumi
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēto projektu izdevumi

8

Administrācijas izdevumi, t.sk. :

8.1

Saņemtie pakalpojumi

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
9

Sakaru izdevumi
Saimnieciskie izdevumi
Kancelejas preces, inventārs un aprīkojums.
Bankas komisijas par naudas pārskaitījumiem
Soda naudas
Grāmatvedības izdevumi
Telpu nomas izdevumi
Valūtas kursa svārstības
Pārskata gada revīzijas izdevumi
Apdrošināšanas izdevumi
Citi administrācijas izdevumi
Degviela
Juridiskie izdevumi
Uzkrājumi Valsts kasei

1
2
3
4

15 034
2 353
35 190
4 813
3 149
9 054
2 615
8 435
345

KOPĀ

18

413
1 182
624
137
20
3 150
777
296
605
229
9
566
82
2 426
83 069

-

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atbalsta biedrība
Reģ.Nr. 50008034971
Gada pārskats par 2013. gadu

Piezīme Nr.15.

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.
Nr. Izdevumu atšifrējums

LVL

1 LNB attīstībai un satura veidošanai

46 544

Lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu un jauniešu žūrija”
2 un „Grāmatu starts” izdevumi

2 353

3 Akcijas „Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!” izdevumi

2 262

4 Administratīvie izdevumi

13 126
Kopā

_____________________

_____________________

Undīne Būde

Olita Pričina-Voitika

19

64 285

