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Reģistra Nr.
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50008034971
1998. gada 18. maijs

Pārreģistrācijas datums
Biedrību un nodibinājumu reģistrā

2005. gada 2. jūnijs

Adrese

Mūkusalas iela 3, Rīga, Latvija

Vadītājs, valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde,
amatā no 13.04.2007.
Valdes locekļi:
Jānis Dripe,
Vita Jermoloviča,
Dzintra Justa,
Irīna Pīgozne,
Gundars Cers,
Olita Pričina-Voitika,
Georgs Turlajs,
Tadeušs Surgofts,

amatā no 29.04.2009.
amatā no 29.04.2009.
amatā no 29.04.2009.
amatā no 15.04.2016.
amatā no 21.04.2015.
amatā no 29.04.2009.
amatā no 29.04.2009.
amatā no 15.05.2013.
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01.01.2016. – 31.12.2016.

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) 2016.
gadā darbojusies ar mērķi finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas Nacionālo
bibliotēku un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī.
Lai īstenotu norādīto mērķi, LNBAB 2016. gadā strādājusi vairākos virzienos:
1. Sabiedrības informēšana par LNBAB aktivitātēm un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) saturu.
2. Atbalsts LNB darbībai un attīstībai – bibliotēkas popularizēšana, satura
veidošana un krājuma papildināšana.
3. Atbalsts Latvijas bibliotēku materiāli tehniskās bāzes un kapacitātes
stiprināšanai, bibliotēku un bibliotekāra profesijas popularizēšana.
4. Atbalsts 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 saturu.
1.1. Par LNBAB darbību un projektiem 2016. gadā nacionālajā un reģionālajā presē
(Diena, Kultūras Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Limbažu
Novada Ziņas, Ventas Balss, Valmieras Ziņas, Ziemeļlatvija, Liesma, Auseklis,
Staburags, Vaduguns, Zemgales Ziņas, Alūksnes Ziņas, Kursas Laiks, Kurzemnieks,
Rīgas Apriņķa Avīze, Druva, Kurzemes Vārds, Bauskas Dzīve, Alūksnes ziņas,
Neatkarīgās Tukuma ziņas u.c.) un interneta portālos bija lasāmas vairāk kā 250
publikācijas, rādīti sižeti LTV1, LTV7, TV Skrunda, Ogres TV, Re:TV, izskanējuši
ziņu sižeti un raidījumi LR1, LR2, LR3. Par Biedrības aktualitātēm informāciju
izplatījušas ziņu aģentūras LETA un BNS, interneta portāli lsm.lv, delfi.lv, diena.lv,
apollo.lv, tvnet.lv, ir.lv, brivalatvija.lv, parkulturu.lv, latfoto.lv, focus.lv., kā arī vairāki
reģionālie interneta ziņu portāli.
1.2. 2016. gada jūlijā LNB tika organizēts Biedrības veidotās ceļojošās fotoizstādes
un kataloga “Gaismas pils un Gaismas tīkls. Birkerta projektētā Latvijas
Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski izteiksmīgākās publiskās
bibliotēkas” atklāšanas pasākums. Izstādē uz 25 lielformāta (120 x 240 cm)
saliekamajiem stendiem ar informāciju latviešu un angļu valodā fotogrāfijās skatāma
Gaismas pils un vēl 9 arhitektoniski izteiksmīgākās bibliotēkas Latvijā. Pasākumā
piedalījās izstādes autori un veidotāji, LNB un visu izstādē pārstāvēto bibliotēku
vadītāji, preses pārstāvji. Izstāde 2016. gadā bija apskatāma starptautiskās
konferences „Bibliotheca Baltica 2016” Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona
bibliotēku simpozija dalībniekiem un tika organizēta izstādes norise un atklāšana
Ogres Kultūras centrā.
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1.3. 2016. gada 9. decembrī par godu grāmatas „The Glass Mountain” izdošanai
Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē organizēts tās atvēršanas pasākums.
Bibliotēkas kores izvēlei bija simboliska nozīme. Pasākumā piedalīties aicināta
grāmatas radošā komanda, LNB Atbalsta biedrības biedri, Uzticības padomes locekļi,
LNB vadība, grāmatas izdošanas atbalstītāji (AS Baltic International Bank, Valsts
Kultūrkapitāla fonds, ALA Kultūras fonds, SIA Tilde, Rīgas dome, PBLA Kultūras fonds,
SIA Arctic Paper Baltic States, Modris un Valija Galenieki, Irīna Pīgozne, Undīne Būde,
Maija Veinberga Hinkle), mediju pārstāvji, Okupācijas muzeja, LU Folkloras krātuves,
Nacionālā kultūras centra, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Kultūras ministrijas,
Ārlietu ministrijas, Latvijas Institūta un Latvijas valsts simtgades biroja pārstāvji.
Atklāšanas svētku scenāriju veidoja režisors Dāvis Auškāps. Pasākumu muzikāli
bagātināja ārijas no Arvīda Žilinska operas “Zelta zirgs” LNOB solistu Jāņa Kurševa
un Ivetas Romacānes, un pianistes Agneses Egliņas izpildījumā, radot īpašu
emocionālo noskaņu. Pasākumā tika lasīti Raiņa lugas fragmenti gan latviešu, gan
angļu valodā, radot iespaidu par jaunā tulkojuma skanējumu.
1.4. 2016. gadā LNBAB organizēja konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas
nesējs - 2016” svinīgo laureātu apbalvošanas ceremoniju LNB Ziedoņa zālē.
Konkursa laureāti tika sumināti ar muzikāliem priekšnesumiem un atbalstītāju
sarūpētām balvām kultūras ministres, kolēģu, savu bibliotēku lasītāju, pašvaldību
pārstāvju un preses klātbūtnē.
1.5. Visa gada garumā norisinājušies 6 fotoizstādes un kataloga “Latvijas mazās
gaismas pilis” atklāšanas pasākumi Latvijas bibliotēkās un kultūras iestādēs: Ādažu
novada bibliotēkā, Ādažu kultūras centrā, Raiņa mājā Berķenelē Daugavpils novadā,
Cēsu Centrālajā bibliotēka, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Izstāde eksponēta arī
ārpus Latvijas robežām – Kaļiņingradā, XXI Viskrievijas bibliotekāru kongresa ietvaros.
Fotoizstādē uz lielformāta stendiem ir apskatāmas 60 Latvijas bibliotēkas, kas pēdējos
desmit gados uzceltas no jauna vai piedzīvojušas pozitīvas pārmaiņas.
1.6. Kā apliecinājums Biedrības darbībai un pateicība ziedotājiem pie LNB ieejas
vestibilā atrodas Gunāra Birkerta projektētā Lielā ziedotāju siena, kurā nu jau lasāmi
347 ziedotāju vārdi. Tā ir īpaša pateicība ziedotājiem par atbalstu Gaismas pils
tapšanā. Katram ziedotājam, kurš to vēlas, arī turpmāk tiek nodrošināta iespēja
iemūžināt savu vārdu Gaismas pilī, atbilstoši ziedotajai summai.
1.7. 2016. gada 1. septembrī LNB 1. stāvā tika atklāta jauna mācību telpa – Virtakas
klase. Tā paredzēta bērniem un jauniešiem radošu un izzinošu aktivitāšu īstenošanai.
Virtakas klasei nosaukms dots par godu Virtakas iezim, kurā redzamas vairāk kā 400
seno latvju rakstu zīmes.
1.8. Lai popularizētu LNB un informētu par Biedrības īstenotajiem labdarības
projektiem ārzemēs dzīvojošos tautiešus, turpināta sadarbība ar laikrakstiem „Laiks”
un „Brīvā Latvija”, kur bijušas četras publikācijas.
1.9. 2016. gadā 5 reizes (2 no tiem - speciālie izdevumi par godu īpašiem notikumiem)
tika izdots informatīvs elektroniskais izdevums biedriem – LNBAB E-ziņas. Tas ir ātrs
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un ērts veids, kā biedriem uzzināt un regulāri sekot līdzi LNBAB aktuālajiem
notikumiem un projektiem.
1.10. Notiek aktīva Biedrības komunikācija par aktuālo informāciju un notikumiem
sociālajos tīklos Twitter, Facebook un YouTube un mājas lapā www.gaisma.lv.
2. Atbalsts LNB darbībai un attīstībai - bibliotēkas popularizēšana, satura
veidošana un krājuma papildināšana.
2.1. 2016. gadā Biedrība izveidojusi ceļojošo izstādi un katalogu “Gaismas pils
un Gaismas tīkls. Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas
arhitektoniski izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas”, kas parāda 10 Latvijas
arhitektoniski veiksmīgākās bibliotēkas. Ceļojošā izstāde būs apskatāma Latvijas
publiskajās bibliotēkās un ārvalstu Nacionālajās bibliotēkās vai LR vēstniecību
organizētajos Latvijas kultūru un arhitektūru reprezentējošos pasākumos ārvalstīs.
Kopā ar līdzšinējiem Biedrības īstenotajiem projektiem: grāmatu “Latvijas Nacionālā
bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts” un diviem Biedrības izdotajiem bukletiem par
LNB, ceļojošā izstāde un katalogs veido vizuāli vienotu, daudzpusīgu, faktos un saturā
bagātu informācijas komplektu par Gaismas pili un Latvija bibliotēkām. 2016. gadā
izstāde bija skatāma Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, kā arī Ogres
Kultūras centrā, to apmeklējuši 14 000 skatītāju.
2.2. Biedrība laidusi klajā triloģiju The Glass Mountain – Viļa Indes Raiņa lugas
“Zelta zirgs” tulkojumu angļu valodā, kas papildināts ar lugas vēsturiskā un politiskā
konteksta izklāstu, Raiņa un Aspazijas lomu tajā, kā arī stāstu par Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jauno ēku – arhitekta Gunāra Birkerta projektā ietverto simbolismu un
atsaucēm uz Raiņa lugu. Apvienojot šīs tēmas, izdevums ir saturīgs un saistošs ievads
par Latviju, kas palīdz vienlaikus iepazīt tautas vēsturi, kultūru, vērtības un skatīt tās
šodienu. The Glass Mountain palīdzēs angliski runājošo sabiedrību iepazīstināt ar
Latviju, īpaši nozīmīga mērķauditorija ir jaunā emigrācijas paaudze, kam nākas uzaugt
ārpus Latvijas, tās saziņas valoda ir angļu un jauniešiem kļūst arvien grūtāk saistīt
savu izcelsmi ar vecāku dzimteni. Lai grāmata uzrunātu jauno paaudzi, lugas tulkojums
ir mūsdienīgs, viegli lasāms un uztverams šodienas lasītājiem. Mākslinieks Miķelis
Fišers lugai radījis jaunas ilustrācijas, izdevuma dizainu veidojusi pieredzējusi grāmatu
māksliniece Anna Aizsilniece. Grāmatas galvenā redaktore Karina Pētersone, valodas
redaktori ASV dzīvojošā Kaija Straumanis un Tom Jacobs. Biedrība dāvina izdevumu
visām 32 Latvijas reģionu galvenajām bibliotēkām.
Grāmata „The Glass Mountain” nominēta „Zelta ābele” konkursa finālam, kā viena
no piecām skaistākajām 2016. gadā izdotajām grāmatām kategorijā „Uzziņu literatūra”.
2.3. Domājot par bibliotēkas satura bagātināšanu, Biedrība ir vākusi ziedojumus
projektam „Atbalsts LNB krājumam”, lai piedalītos LNB krājuma papildināšanā ar
jauniem izdevumiem un informatīvajiem resursiem. Projektam savāktie ziedojumi
2016. gadā tika ieguldīti jaunas LNB digitālās kolekcijas “Brāļu draudžu rokraksti”
izveidošanas uzsākšanai.
2.4. Biedrība 2016. gadā vienojusies ar LNB par sadarbību un atbalsta sniegšanu
Knuta Skujenieka bibliogrāfijas izdošanā. Izdevuma tapšanai un iespiešanai tiek
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piesaistīti finanšu līdzekļi. Sagatavots un iesniegts projekts Valsts Kultūrkapitāla fonda
projektu konkursā.
2.5. 2016. gadā sniegts atbalsts LNB Virtakas ieža kultūrvēsturiskās nozīmes
izcelšanā un popularizēšanā – 1. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāvā
atklājot jaunu mācību telpu – Virtakas klasi. Tā veltīta radošām un izzinošām
aktivitātēm visu vecumu skolēniem. 2014. gadā Biedrība atbalstīja un Gaismas pils
apmeklētājiem M stāvā piedāvāja skatīt Zigurda Vidiņa veidotu dokumentālu video par
Virtakas iezi un tā atklāšanas ekspedīcijām. Virtakas iezis ir plašai publikai vēl maz
zināma Latvijas zīmju klints, kas glabā vairāk kā 400 seno latvju rakstu zīmes. Virtakas
klasei nosaukms dots par godu Virtakas iezim. Virtakas klasē izveidota ieža rakstu
kopija (autors folkloras pētnieks Sandis Laime), ko būs iespēja pētīt, šifrēt un arī
papildināt ar pašu zīmētiem, mūsdienīgiem un radošiem simboliem. Telpā skatāma ar
Biedrības atbalstu 2014. gadā veidotā dokumentālā filma par ekspedīciju uz Virtakas
iezi, ļaujot ieraudzīt senos rakstus to dabiskajā vidē un izskatā.
2.6. LNB pirmajā stāvā tiek veidota bibliotēkas Draugu telpa – publiska un pieejama
vieta ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Šī īpašā telpa paredzēta, lai tajā notiktu
neliela formāta (līdz 100 cilvēkiem) domubiedru tikšanās, semināri, radošo grupu
sanāksmes, grāmatu prezentācijas utml. pasākumi. Šeit būs iespējams iegādāties
grāmatas un suvenīrus, īpašas piemiņas veltes, kas radītas, lai stāstītu un popularizētu
Latvijas Nacionālo bibliotēku, tās ēku, simbolisko arhitektūru, saturu, krājumu un
notikumus. Konkrētā laika periodā (no 2017. gada aprīļa līdz 2019. gadam) šajās
telpās atradīsies arī Latvijas simtsgades biroja informatīvais centrs.
2.7. Kopš 2006. gada līdz bibliotēkas jaunās ēkas pabeigšanai, Biedrība īstenoja akciju
„Iemūžini savu vārdu Gaismas pilī!”, lai aicinātu sabiedrību atbalstīt LNB ar
ziedojumiem un kā pateicību saņemtu iespēju iemūžināt savu vārdu LNB interjerā. Pēc
Gaismas pils atklāšanas Biedrība turpina vākt ziedojumus LNB popularizēšanai,
attīstībai un satura veidošanai, projektiem, kam valsts finansējums nav piešķirts, vai ir
nepietiekošs. Katra ziedotāja vārds, kurš ziedojis Biedrības darbībai, īstenotajiem
projektiem un aktivitātēm, tiek iemūžināts LNB ēkas iekštelpās saskaņā ar Ziedojumu
nolikumu. Informācijas par ziedotāju izvietojums Gaismas pilī atkarīgs no ziedotās
summas apjoma: 1 – 449 EUR – ziedotāja vārds tiek ierakstīts elektroniskajā ziedotāju
grāmatā; 450 EUR – uz plāksnītes pie krēsla; 700 EUR – uz plāksnītes pie galda; 1500
EUR – uz plāksnītes pie plaukta; 5000 EUR un vairāk – iegravēts Lielajā ziedotāju
sienā Gaismas pils vestibilā; 70 000 EUR un vairāk – ziedotājs iegūst tiesības uz
īpašas pateicības zīmes izvietošanu Gaismas pils lasītavās.
Kopš akcijas uzsākšanas tajā iesaistījušies 426 ziedotāji: 358 ziedotāju vārdi lasāmi
Lielajā ziedotāju sienā, 18 ziedotāju vārdi - uz plāksnītēm pie krēsliem, 19 - uz
plāksnītēm pie galdiem, 31 - 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.
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Lai saglabātu detalizētu informāciju par katru ziedotāju, tiek uzturēts automatizēts
Ziedotāju reģistrs.
Biedrība uzsākusi veidot elektronisko Ziedotāju grāmatu, kurā būs lasāmi visu
ziedotāju vārdi, atbilstoši iemūžināšanas kategorijām, kā arī informācija par Biedrību,
tās īstenotajiem projektiem un aktivitātēm, un ziedošanas iespējām.
2.8. Pēc Biedrības aicinājuma uzņēmums Mercuri International ziedojis savu
konsultācijas pakalpojumu - apmācības semināru LNB darbiniekiem par
apmeklētājiem draudzīgas apkalpošanas nodrošināšanu un servisa uzlabošanu.
2.9. 2016. gadā Biedrības ziedojumu stendi bija izvietoti: LNB ēkas pirmā stāva
vestibilā un Starptautiskajā lidostā „Rīga”. Stendi aicināja ziedot LNB Bērnu literatūras
centra īstenotajām lasīšanas veicināšanas programmām.
3. Atbalsts Latvijas bibliotēku materiāli tehniskās bāzes un kapacitātes
stiprināšanai, bibliotēku un bibliotekāra profesijas popularizēšana.
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 un celtu profesijas prestižu, jau devīto
reizi LNBAB rīkoja konkursu “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” un pasniedza
balvas četriem pagastu bibliotekāriem – vienam no katra Latvijas reģiona – Kurzemes,
Vidzemes, Latgales, Zemgales. Balvu pretendentus izvirzīja vietējā pagasta
bibliotēkas lasītāji un reģionālo bibliotēku vadītāji. 2016. gadā saņemti 54 pieteikumi.
Bibliotekārus vērtē un laureātus izvēlas Biedrības veidota žūrija un Latvijas
Bibliotekāru biedrības pārstāvji. Laureāti tika godināti svinīgajā pasākumā Ziedoņa
zālē, klātesot Kultūras ministrei Dacei Melbārdei, bibliotekāriem no visas Latvijas,
bibliotēku lasītājiem, vietējās pašvaldības pārstāvjiem. 2016. gadā konkurss pacelts
jaunā līmenī, par katru laureātu Biedrība izveidoja videostāstu, ceremonijas veidošanai
tika uzaicināta profesionāla komanda – režisors, scenogrāfs, video operators,
tehniskais personāls. Tika izveidota konkursa vizuālā identitāte (logo) un īpaša balva
– “Gaismas nesēju” atpazīšanas zīme: katrs laureāts saņēma sudrabā veidotu nozīmīti
atvērtas grāmatas veidolā, kas turpmāk būs konkursa simbols. Uzņēmuma
„Latvenergo” atbalsts deva iespēju katram konkursa uzvarētājam saņemt dāvanu
savai bibliotēkai 100 eiro vērtībā, “Gaismas nesēji” saņēma balvas arī no konkursa
atbalstītājiem: ABLV Charitable Foundation, veikalu tīkla „Rimi”, SIA Pure Chocolate
un Jāņa Rozes apgāda.
3.2. Kopš ceļojošās fotoizstādes „Latvijas mazās gaismas pilis” atklāšanas 2014.
gada augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, fotozistāde par Latvijas skaistākajām
bibliotēkām jau apceļojusi un bijusi skatāma 23 Latvijas bibliotēkās un Kaļiņingradā,
kopumā to apskatījuši vairāk kā 55 500 apmeklētāju.
Laikā, kad tapa jaunā Nacionālās bibliotēkas ēka, Biedrība vēlējās uzsvērt, ka arī
Latvijas novados notiek būtiskas pozitīvas pārmaiņas un Latvijas pilsētas un pagasti
iegūst savas vietējās gaismas pilis, tāpēc sadarbībā ar arhitektu Jāni Dripi tika īstenots
projekts „Latvijas Gaismas pilis - 21. gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”. Projekta
rezultātā tika izveidota ceļojoša fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” un katalogs
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par 60 skaistākajām Latvijas bibliotēkām. 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 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. Bibliotēku loma un
funkcijas pēdējos gados ir mainījušās. Tas licis mainīties arī bibliotēku ēkām, to
arhitektūrai un dizainam.
2016. gadā izstāde papildināta ar diviem jauniem stendiem, kas veltīti Limbažu
Galvenās bibliotēkas jaunajai ēkai un atjaunotajai Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkai.
Ceļojošā izstāde tika eksponēta: Ādažu novada bibliotēkā un Ādažu kultūras centrā,
Raiņa mājā Berķenelē Daugavpils novadā, Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Rēzeknes
Centrālajā bibliotēkā, kā arī ārpus Latvijas robežām – Kaļiņingradā, XXI Viskrievijas
bibliotekāru kongresa ietvaros. 2016. gadā izstādi apskatījuši ap 4400 apmeklētāju.
Izstāde „Latvijas mazās gaismas pilis“ turpinās ceļot arī 2017. gadā, lai izstādē
apskatāmie labie piemēri iedvesmotu arī pārējās bibliotēkas un pašvaldības uz
pozitīvām pārmaiņām.
Katalogs “Latvijas mazās gaismas pilis” nominēts „Zelta ābele” konkursa finālam,
kā viens no pieciem skaistākajiem 2015. gada izdevumiem kategorijā „Uzziņu
literatūra”.
Izstādes kataloga “Latvijas mazās gaismas pilis” 850 eksemplāri dāvināti Latvijas
publiskajām bibliotēkām, 340 katalogus saņēmušas Latvijas pašvaldības.
3.3. Ar Biedrības starpniecību vairāk kā 400 Latvijas bibliotēkas 2016. gadā saņēma
ABLV Charitable Foundation dāvātos mākslas izdevumus: “Jānis Deinats”, “Latvijas
laikmetīgā glezniecība”, Deimanta Narkēviča personālizstādes katalogs "Atmiņu
arheoloģija", Mihaila Barišņikova kolekcijas katalogs “Māksla man līdzās”, Latvijas
Mākslas akadēmijas gadagrāmata 2015, kā arī “Arterritory Sarunas #2” un “Arterritory
Sarunas #3” latviešu, angļu un krievu valodās. Biedrības un ABLV Charitable
Foundation sadarbība kopš 2014. gada palīdz bibliotēku krājumā nonākt un to
bagātināt ar mākslas un kultūras nozares izdevumiem, darot tos pieejamus plašai
lasītāju auditorijai visa Latvijā.
Sadarbībā ar SIA „Artha” visām Latvijas bibliotēkām dāvināta Viestura Tamuža
grāmata “Ķīmiķis ķemmē un saķemmē”, kopumā 799 eksemplāri. Grāmata ir
autobiogrāfisks stāsts par mūsu laikmetu un dzīves pieredzi.
4. Atbalsts lasīšanas veicināšanas programmai „Grāmatu starts”.
Biedrība 2016. 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
iedvesmo lasīt bērniem priekšā, skaidro lasīšanas nozīmi bērna attīstībā un mudina
vecākus kopā ar bērniem apmeklēt vietējo bibliotēku. Projekts tiek īstenots, lai
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pārliecinātu atbildīgās valsts institūcijas par īpašas lasīšanas veicināšanas
programmas nepieciešamību arī pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem,
vēlamies pierādīt programmas ilgtspēju un noderīgumu bibliotēkās.
Mazā pūčulēna komplekts radīts sadarbībā ar mākslinieci Indru Sproģi, kura veidoja
mugursomas un rotaļlietas dizainu, mākslinieks Mārtiņš Mačs veidojis vecākiem
domātā bukleta dizainu. 2016. gadā bērniem tika dāvināta Māras Cielēnas grāmatiņa
„Nāriņas pidžama”, ko izdevis apgāds „Lietusdārzs”.
2016. gadā “Grāmatu startā” iesaistījušās 28 Latvijas bibliotēkas (Bauskā, Baložos,
Bilskā, Cēsīs, Daugavpilī, Ērgļos, Gulbenē, Kalētos, Krotē, Kuldīgā, Kursīšos, Ķekavā,
Jaunpilī, Jaunsātos, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Ogrē, Pāvilostā,
Pūrē, Preiļos, Rīgā, Talsos, Valmierā, Vidagā, Ventspilī), kā arī divas latviešu skolas
ASV (Vašingtonā un Ņujorkā). Biedrība dāvinājusi bibliotēkām 276 “Grāmatu stara”
komplektus, kopumā “Grāmatu starta” aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 1170 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. Kā nevalstiska organizācija LNBAB pārstāv sabiedrības intereses LNB
projektā, lai sabiedrība būtu pārliecināta, ka projektam domātie līdzekļi tiek tērēti
lietderīgi un atklāti. 2016. gadā notika divas Uzraudzības padomes sēdes.
6. LNBAB valdes un biroja darbība.
2016. gadā aktīvi darbojusies Biedrības vadība. Biedrības valde pārskata periodā ir
sanākusi uz 11 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, LNB direktors Andris Vilks, par Biedrības darbu pārskata gadā ziņoja LNBAB
valdes priekšsēdētāja Undīne Būde.
2016. gadā saņemti ziedojumi 83 389 eiro apmērā, kopējais LNBAB savākto
ziedojumu apjoms sasniedzis 1 595 937 eiro.
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 2017. gadā.


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


Sadarboties ar LNB jaunās bibliotēkas ēkas pakalpojumu attīstībā, atklāt Draugu
telpu LNB un tirdzniecības vietu LNB suvenīriem, radīt suvenīru līnijas.


Popularizēt LNB Latvijā un ārpus tās robežām.



Piesaistīt ziedojumus LNB un LNBAB projektiem un turpināt akciju “Iemūžini savu
vārdu Gaismas pilī”.


Sarīkot konkursu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs 2017”, lai sniegtu
atzinību par izcilu darbu četru Latvijas reģionu labākajiem pagastu bibliotekāriem.


Nodrošināt ceļojošas izstādes un kataloga “Gaismas pils un Gaismas tīkls.
Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski
izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas” izstādīšanu Latvijas publiskajās bibliotēkās
un ārvalstīs.


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


Īstenot Latvijas valsts simtgadei veltītu projektu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt
Latvijai”, veidojot izstādi par 12 Latvijas bibliotēkām, kas veidojušās pateicoties
sabiedrības vai privātām iniciatīvām un devušas ieguldījumu Latvijas valsts un
izglītotas, pilsoniskas, demokrātiskas sabiedrības veidošanā.


Radīt un publiskot grāmatas “The Glass Mountain” elektronisko versiju.



Turpināt labdarības projektu „Grāmatu starts”, lai palīdzētu LNB Bērnu literatūras
centram īstenot lasīšanas veicināšanas programmu bērniem vecumā no 3-4 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.


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


Izdot četrus LNBAB E-ziņu izdevumus, uzturēt komunikāciju sociālajos tīklos un
mājas lapā.


Izmantot iespējas saņemt finansiālu atbalstu Biedrības veiktajām aktivitātēm,
piedaloties dažādos projektu konkursos.
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Kopā ar LNB strādāt pie aizvien jaunu LNB pakalpojumu ideju attīstības. Turpināt
izmantot Biedrības valdes, Uzticības padomes un biedru intelektuālo potenciālu un
profesionālo pieredzi.

2017. gada 30. marts
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde
LNB Atbalsta biedrības valdes locekle
Olita Pričina-Voitika
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Bilance 2016. gada 31. decembrī
Piez.
Nr.

AKTĪVS

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

1.Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi
II. Pamatlīdzekļi
1. Pārējie pamatlīdzekļi

496

637

496

637

1.

496

637

2.

20 479

19 019

20 479

19 019

1 718

2 283

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
Debitori kopā:

3.

1 718

2 283

III. Naudas līdzekļi (kopā)
Apgrozāmie līdzekļi kopā:

4.

247 096
269 293

227 557
248 859

269 789

249 496

Aktīvu kopsumma:

Piez.
Nr.

PASĪVS
1.Rezerves fondi
1.Iepriekšējo gadu rezerves fonds

31.12.2016.
EUR

31.12.2015.
EUR

211 814

215 328

34 597

-3 514

246 411

211 814

Īstermiņa parādi kopā:

324
23 054
23 378

1 812
35 870
37 682

Kreditori kopā:

23 378

37 682

269 789

249 496

2. Pārskata gada rezerves fonds
Fondi kopā:
II. Īstermiņa parādi
1.Nodokļi un VSAOI
2.Pārējie kreditori

5.
6.,7.

Pasīvu kopsumma:

_____________________

____________________

Undīne Būde

Olita Pričina-Voitika
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. 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.
1. Atalgojums.
2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu
nolietojums un norakstīšana.
4. Citi izdevumi.
Izdevumi kopā:
VII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA

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

2016.g.
EUR
890

2015.g.
EUR
528

83 389
45 192
4 850
18 065
152 386

37 910
18 093
17 275
29 901
103 707

24 072

25 502

5 679
330

6 016
348

87 708

75 355

117 789

107 221

34 597

-3 514

13.

_____________________

_____________________

Undīne Būde

Olita Pričina-Voitika
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par 2016. gadu
Piez.
Nr.

2016
EUR
87 472

2015
EUR
118 693

un

83 389

37 910

vispārējie

0

0

83 389

37 910

17 262

18 210

132

4 135

2 630

933

61 713

12 330

1 652

2 302

74 001

69 131

0

0

74 001

69 131

59 593

56 819

2.2. Administratīvajiem izdevumiem.

14 408

12 312

VI. Atlikums pārskata gada beigās.

96 860

87 472

I. Atlikums pārskata gada sākumā.
II. Pārskata gadā saņemto
dāvinājumu kopsumma.
1. Neierobežotai
ziedojumi).

lietošanai

ziedojumu
(t.sk.

2. Noteiktam mērķim (t.sk. mērķziedojumi).

14.

2.1. LR reģistrētas juridiskas personas.
2.2. Juridiskas personas-nerezidenti
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.
2. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums.
2.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

15.

_____________________

_____________________

Undīne Būde

Olita Pričina-Voitika
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