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Informācija par biedrību

Biedrības nosaukums  Latvijas Nacionālās bibliotēkas
             Atbalsta biedrība

Juridiskais statuss Biedrība

Reģistra Nr.             50008034971
datums 1998. gada 18. maijs

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

Adrese  Mūkusalas iela 3, Rīga, Latvija

Vadītājs, valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde, amatā no 13.04.2007.

Valdes locekļi:
Jānis Dripe, amatā no 29.04.2009.
Vita Jermoloviča, amatā no 29.04.2009.
Dzintra Justa, amatā no 29.04.2009.
Valdis Lokenbahs, amatā no 29.04.2009
Gundars Cers, amatā no 21.04.2015.
Olita Pričina-Voitika, amatā no 29.04.2009.
Georgs Turlajs, amatā no 29.04.2009.
Tadeušs Surgofts, amatā no 15.05.2013.

Pārskata periods 01.01.2015. – 31.12.2015.

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) 2015.
gadā darbojusies ar mērķi finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas Nacionālo
bibliotēku un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī.

Lai īstenotu norādīto mērķi, LNBAB 2015. gadā strādājusi vairākos virzienos:
1. Sabiedrības informēšana par LNBAB aktivitātēm, 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
(LNB) saturu.
1.1. Par LNBAB darbību un projektiem 2015. gadā nacionālajā un reģionālajā
presē (Diena, Kultūras Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze, Ieva, IR,
Ziemeļlatvija, Liesma, Auseklis, Staburags, Zemgales Ziņas, Alūksnes Ziņas, Kursas
Laiks, Kurzemnieks, Rīgas Apriņķa Avīze, Druva, Kurzemes Vārds, Bauskas Dzīve,
Alūksnes ziņas, Neatkarīgās Tukuma ziņas u.c.), interneta portālos bija lasāmas
vairāk kā 200 publikācijas, rādīti sižeti LTV1, LTV7, TV24, Limbažu TV, Talsu TV,
izskanējuši raidījumi LR1, LR2, par Biedrības aktualitātēm informāciju izplatījušas ziņu
aģentūras LETA un BNS, interneta portāli tvnet.lv, delfi.lv, apollo.lv, latviesi.com,
diena.lv, lsm.lv, focus.lv. u.c.

1.2. 2015. gada maijā, par godu grāmatas „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts
Gunārs Birkerts” izdošanai, tika rīkots grāmatas atklāšanas pasākums, kurā
piedalījās 150 viesu. Grāmata svinīgi tika atvērta LNB korē, klātesot autoriem,
kultūras ministrei Dacei Melbārdei, bijušajam Valsts prezidentam Guntim Ulmanim,
pieciem bijušajiem kultūras ministriem: Jānim Dripem, Karinai Pētersonei, Ramonai
Umblijai, Sarmītei Ēlertei, Žanetai Jaunzemei-Grendei, pirmajai Latvijas vēstniecei
Francijā Ainai Nagobads-Ābolas kundzei, Bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam,
arhitekta Gunāra Birkerta dēlam Svenam Birkertam, Latvijas centrālo plašsaziņas
līdzekļu pārstāvjiem un daudziem draugiem un atbalstītājiem, kuru darbs un
ieguldījums palīdzējis īstenot ideju par Gaismas pili.
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1.3. Visa gada garumā norisinājušies 14 fotoizstādes un kataloga “Latvijas mazās
gaismas pilis” atklāšanas pasākumi Latvijas bibliotēkās – Jelgavā, Limbažos,
Tukumā, Saldū, Kuldīgā, Viļakā, Madonā, Līvānos, Preiļos, Liepājā, Salaspilī, Siguldā,
Ādažos, Jaunklidzī. Fotoizstādē uz lielformāta stendiem ir apskatāmas 59 Latvijas
bibliotēkas, kas pēdējos desmit gados uzceltas no jauna vai piedzīvojušas pozitīvas
pārmaiņas.

1.4. Kā apliecinājums Biedrības darbībai un pateicība ziedotājiem pie LNB ieejas
vestibilā atrodas Gunāra Birkerta projektētajā 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, ir iespēja iemūžināt savu vārdu
Gaismas pilī, atbilstoši ziedotajai summai.

1.5. Gaismas pils Mezonīnā atrodas niša, kur plānots izvietot Virtakas ieža kopiju ar
senajām senču rakstu zīmēm. Līdz kopijas izgatavošanai nišā ir skatāms Biedrības
veidotais video “Klinšu raksti. Virtaka” par Virtakas iezi Braslas upes krastos un
dokumentāliem materiāliem no tā atklāšanas ekspedīcijām. LNB ir Latvijas kultūras
mantojuma glabātāja un vēlas izcelt nozīmīgo, bet līdz šim maz iepazīto Virtakas
ieža atklājumu. Virtakas iezis Braslas krastā Straupes apkaimē ir izcila Latvijas zīmju
klints ar vairāk kā 400 zīmēm, kam ir liela kultūrvēsturiska vērtība.

1.6. Lai popularizētu LNB un informētu par Biedrības īstenotajiem labdarības
projektiem ārzemēs dzīvojošos tautiešus, turpināta sadarbība ar laikrakstiem
„Laiks” un „Brīvā Latvija”, kur bijušas septiņas publikācijas.

1.7. 2015. 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 un projektiem.

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

2. Atbalsts LNB darbībai un attīstībai - bibliotēkas popularizēšana, satura veidošana
un krājuma papildināšana.
2.1. Atzīmējot Gaismas pils atklāšanu, Biedrība izdevusi grāmatu „Latvijas
Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts”. Grāmatu veido līdz šim
neapkopots vizuālais un vēstures faktu materiāls, kas aptver 96 gadus. Tas ir stāsts
par LNB, kurš sākas ar bibliotēkas dibināšanu 1919. gadā un atspoguļo Gaismas pils
tapšanas ceļu no idejas līdz pilnīgi gatavai, iekārtotai un apdzīvotai ēkai.
Izdevuma koncepcijas un teksta autors ir arhitekts Jānis Dripe, vairāk kā 200
fotogrāfiju autors  ir fotogrāfs Indriķis Stūrmanis. LNB direktors Andris Vilks veidojis
nodaļu par bibliotēkas krājumu, funkcijām un iespējām. Grāmatas mākslinieks –
Juris Petraškevičs. Grāmata veltīta Nacionālās bibliotēkas ēkas arhitektūrai un tās
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autoram Gunāram Birkertam. Akcentēta partnerība ar Modri Ģelzi un minēts citu
autoru devums. Lasītājiem ir iespēja iepazīties ar LNB projekta vēsturi, būvprocesu
un ēkas inaugurāciju. Grāmatā atrodams bagātīgs attēlu klāsts, sākot ar pirmajām
bibliotēkas skicēm un beidzot ar izcilām LNB interjera, ēkas apjoma un pilsētvides
fotogrāfijām.

LNB veltītais izdevums īpašs arī tādēļ, ka ir līdz šim vienīgais projekts Latvijā, kas
saņēmis prestižo UNESCO patronāžu. Tas apliecina, ka pasaulē augstu novērtē LNB
kā nozīmīgu zināšanu sabiedrības simbolu.

Grāmata „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts” nominēta „Zelta
ābele” konkursa finālam, kā viena no piecām skaistākajām 2015. gadā izdotajām
grāmatām kategorijā „Mākslas izdevumi”.

Biedrības izdotā grāmata dod iespēju stāstīt par LNB plašai sabiedrībai gan Latvijā,
gan pasaulē. LNB izmanto grezno izdevumu kā prezentācijas dāvanu saviem
sadarbības partneriem un ārvalstu viesiem.

Biedrība dāvinājusi grāmatu visām Latvijas publiskajām bibliotēkām, kopumā 799
Latvijas pilsētu un pagastu bibliotēkām.
Biedrība grāmatu izdevusi pateicoties ziedotāju un Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstam.

2.2. Biedrībai sadarbojoties ar vācu izdevniecību Axel Menges, Vācijā klajā nākusi
grāmata „Gunnar Birkerts. National Library of Latvia, Riga”. Starptautiski pazīstamā
izdevniecība Axel Menges to izdevusi sērijā Opus, kas veltīta ievērojamiem un
izciliem arhitektūras objektiem visā pasaulē. Šajā sērijā  jau iznākušas vairāk kā 78
grāmatas. Vācijas izdevniecība Axel Menges specializējusies arhitektūrai, mākslai
un dizainam veltītu grāmatu izdošanā. Gunāra Birkerta projektētā LNB ēka iekļauta
Opus sērijā, jo bibliotēka ir nozīmīgs Rīgas pilsētvides elements, vietas simbols un
arhitektūras ikona, ko radījis viens no 20. gadsimta  ievērojamākajiem
modernistiem –  latviešu izcelsmes ASV arhitekts Gunārs Birkerts. Viņa metaforu
piesātinātā un ekspresīvā arhitektūra ir radusi paliekošu vietu mūsdienu
arhitektūras vēsturē. Ņemot vērā Axel Menges izdevniecības atpazīstamību un tās
daudzos, ievērību un atzinību guvušos izdevumus par pasaules arhitektūru un
mākslu, grāmatu par Latvijas Nacionālo bibliotēku pamanīs un novērtēs lasītāji un
arhitekti visā pasaulē.

2.3. Biedrība sagatavojusi videofilmu „Steinway & Sons flīģeļa ceļš uz Gaismas pili”.
Atbalstot Bibliotēkas saturu, 2014. gadā Biedrība palīdzēja LNB iegādāties izcilo
Steinway & Sons flīģeli, sedzot pusi no kopējām flīģeļa izmaksām ar Biedrības
saņemtajiem ziedojumiem. Lai izraudzītos konkrēto instrumentu Ziedoņa zālei, uz
Hamburgu devās sertificēts Steinway & Sons speciālists Norberts Žugs-Divrē un
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pianists Jānis Maļeckis. Kopā ar viņiem Steinway & Sons rūpnīcu Hamburgā
apmeklēja arī Biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde un Vides Filmu studijas
operators, kas iemūžināja nozīmīgo notikumu videofilmā.

2.4. 2015. gadā Biedrība uzsākusi veidot ceļojošo izstādi un katalogu “Birkerts – LNB
– konteksti” par 10 Latvijas skaistākajām bibliotēkām. Izstāde iecerēta kā
ekspozīcija uz 20 mobiliem lielformāta stendiem, ko paredzēts izstādīt Latvijā un
ārpus tās robežām. Ceļojošā izstāde būs apskatāma Latvijas publiskajās
bibliotēkās (vismaz 20) 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 veidos vizuāli vienotu,
daudzpusīgu, faktos un saturā bagātu informācijas komplektu par Gaismas pili un
Latvija bibliotēkām.

2.5. Biedrība gatavo izdošanai grāmatu The Glass Mountain – Viļa Indes Raiņa
lugas “Zelta zirgs” 2012. gadā tapušo 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,
iecerētais izdevums būs kā 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 būs 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 būs mūsdienīgs, viegli lasāms un
uztverams šodienas lasītājiem. Liela uzmanība tiks pievērsta grāmatas vizuālajām
un mākslinieciskajām vērtībām.

2.6. Ar Biedrības atbalstu LNB izdevusi „Imants Ziedonis. Bibliogrāfija” 2. sējumu un
palīdzējusi LNB īstenot Imanta Ziedoņa bibliogrāfijām veltītu pasākumu un izstādes
„Imants Ziedonis. Bibliogrāfija. Manuskriptu pārlapojot” atvēršanu ar literatūras un
vēstures pētnieku priekšlasījumiem. Bibliogrāfijas 2. sējumā uzrādīti darbi, kas
publicēti 2013.-2014. gadā pēc 1. sējuma iznākšanas, kā arī materiāli, kas dažādu
iemeslu dēļ pirmajā sējumā nav ietverti. Rādītājā ietvertas grāmatas, materiāli no
periodiskajiem izdevumiem, teksta daļas, notis, skaņu ieraksti, elektroniskie resursi
u.c. Izveidoti vairāki palīgrādītāji, svarīgākie no tiem darbu alfabētiskie rādītāji un
personu rādītājs.

2.7. Sadarbībā ar „Latvijas Iepakojuma asociāciju” (LIA), kuras vairāki biedri ir
ilggadējie LNB un Biedrības atbalstītāji, LNB tika izveidota unikāla izstāde „Papīra
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transformācija iepakojumā”. Izstādes atklāšanā LIA biedri pasniedza dāvanas
bibliotēkas krājuma papildināšanai. Īpaši vērtīgs un interesants bija Latvijā senākās
Liepājas tipogrāfijas pasniegtais albums ar tipogrāfijas izdotajām etiķetēm, kas
papildinās LNB sīkiespieddarbu kolekciju.

2.8. 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 415 ziedotāji: 347 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. Lai saglabātu detalizētu informāciju par katru ziedotāju, tiek uzturēts
automatizēts Ziedotāju reģistrs.

2015. gadā Biedrība uzsākusi veidot elektronisko Ziedotāju grāmatu, kurā būs
lasāmi visu ziedotāju vārdi, atbilstoši iemūžināšanas kategorijām.

2.9. Pēc Biedrības aicinājuma uzņēmums Mercuri International ziedojis savu
konsultācijas pakalpojumu - apmācības semināru LNB darbiniekiem par
apmeklētāju pozitīvu apkalpošanas servisa nodrošināšanu un uzlabošanu.

2.10. Domājot par bibliotēkas satura kvalitāti, Biedrība aicina uzņēmējus un
privātpersonas ziedot projektam „Atbalsts LNB krājumam”, lai piedalītos LNB
krājuma papildināšanā ar popularizēšanā.



Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atbalsta biedrība

Reģ.Nr. 50008034971
Gada  pārskats  par  2015.gadu

9

2.11. 2015. 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. 2014. gadā LNBAB izveidoja ceļojošo fotoizstādi „Latvijas mazās gaismas pilis”
un tā tika eksponēta LNB, Ventspils Galvenajā, Pārventas, Valmieras integrētajā un
Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī. 2015. gadā izstāde ceļoja pa Latviju un
bija apskatāma 14 bibliotēkās - Jelgavas Centrālajā, Limbažu Galvenajā, Saldus
pilsētas, Kuldīgas Galvenajā, Viļakas novada, Madonas novada, Līvānu
Centrālajā, Preiļu Galvenajā, Liepājas Centrālajā, Salaspils novada, Siguldas
novada, Ādažu novada, Tukuma un Jaunklidža bibliotēkā. Kopumā izstāde tikusi
eksponēta 18 Latvijas pilsētās un pagastos, to apskatījuši vairāk kā 51 000
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 tika īstenots projekts „Latvijas Gaismas
pilis - 21. gadsimta Latvijas jaunās bibliotēkas”. Projekta rezultātā tika izveidota
ceļojoša fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” un katalogs par 59 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.

Izstādei tika izveidots katalogs “Latvijas mazās gaismas pilis”. 850 kataloga
eksemplāri tika uzdāvināti Latvijas publiskajām bibliotēkām, 340 katalogus saņēma
Latvijas pašvaldības.

Katalogs “Latvijas mazās gaismas pilis” nominēts „Zelta ābele” konkursa finālam,
kā viena no piecām skaistākajām 2015. gadā izdotajām grāmatām kategorijā
„Uzziņu literatūra”.

3.2. Biedrība dāvinājusi grāmatu „Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs
Birkerts” visām Latvijas publiskajām bibliotēkām, kopumā 799 Latvijas pilsētu un
pagastu bibliotēkām.
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3.3. Sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation, Biedrība dāvinājusi vairāk kā 400
Latvijas publiskajām bibliotēkām 671 izdevumus par Latvijas mākslas pasauli. Tie ir
trīs kvalitatīvi mākslas izdevumi: izstādes „Latvijas laikmetīgā glezniecība” katalogs,
žurnāli Arterritory Sarunas nr. 3 (latviešu, krievu un angļu valodā), Latvijas Mākslas
akadēmijas maģistra diplomdarbu gadagrāmata 2014.

3.4. Sadarbībā ar izdevniecību „Zanes grāmatas” Latvijas bibliotēkām dāvināti
vairāk kā 2000 eksemplāri latviešu oriģinālliteratūras izdevumu.

4. Atbalsts lasīšanas veicināšanas programmai „Grāmatu starts”.
Biedrība 2015. 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 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. 2015. gadā bērniem tika dāvināta Māras
Cielēnas grāmatiņas „Nāriņas pidžama”, ko izdevis apgāds „Lietusdārzs”.
Sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru tika rīkots projekta popularizēšanas
seminārs Latvijas reģionu bibliotekāriem projekta „Iesaisties bērnu un jauniešu
žūrijā!” ietvaros.

2015. gadā “Grāmatu startā” iesaistījušās 22 Latvijas bibliotēkas, kopumā 900
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
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projektā, lai sabiedrība būtu pārliecināta, ka projektam domātie līdzekļi tiek tērēti
lietderīgi un atklāti. 2015. gadā notika divas Uzraudzības padomes sēdes.

6. LNBAB valdes un biroja darbība.
2015. 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.

2015. gadā saņemti ziedojumi 37 910 eiro apmērā, kopējais LNBAB savākto
ziedojumu apjoms sasniedzis 1 512 584 eiro.

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

Biedrības attīstības perspektīvas un plānotā darbība 2016. gadā.

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

 Sadarboties ar LNB jaunās bibliotēkas ēkas pakalpojumu attīstībā, izveidot
bibliotēkas draugu klubu un tirdzniecības vietu LNB suvenīriem.

 Popularizēt LNB Latvijā un ārpus tās robežām.

 Izveidot ceļojošo izstādi un katalogu “Birkerts – LNB – konteksti” par 10
Latvijas skaistākajām bibliotēkām.

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

 Izdot Viļa Indes grāmatu „The Glass Mountain” - Raiņa lugas „Zelta zirgs”
tulkojums un komentāri angļu valodā.

 Turpināt Īstenot 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.
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 Turpināt īstenot projektu „Atbalsts LNB krājumam”, aicinot uzņēmējus un
privātpersonas piedalīties LNB krājuma attīstībā.

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

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

 Piesaistīt finansējumu, lai Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā izveidotu
Virtakas ieža kopiju un  popularizētu senākos latviešu rokām darinātos
rakstus, kas saglabājušies līdz mūsdienām.

 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 aktīvu Biedrības profilu sociālajos tīklos Twitter, YouTube un
Facebook.

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

 Kopā ar LNB strādāt pie aizvien jaunu LNB pakalpojumu ideju attīstības.
Turpināt izmantot Biedrības valdes, Uzticības padomes un biedru
intelektuālo potenciālu un profesionālo pieredzi.

2016. gada 30. marts
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja
Undīne Būde

LNB Atbalsta biedrības valdes locekle
Olita Pričina -Voitika
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Bilance 2015. gada 31. decembrī

AKTĪVS
Piez.
Nr.

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

1.Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi
II. Pamatlīdzekļi
1. Pārējie pamatlīdzekļi 637 985

Pamatlīdzekļi kopā: 637 985
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 1. 637 985

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

2. 19 019 6 760

Krājumi kopā: 19 019 6 760
II. Debitori
1. Debitori 2 162 4 077
2. Nākamo periodu izdevumi 121 168

Debitori kopā: 3. 2 283 4 245

IV. Naudas līdzekļi (kopā) 4. 227 557 264 589
Apgrozāmie līdzekļi kopā: 248 859 275 594

Aktīvu kopsumma: 249 496 276 579

PASĪVS
Piez.
Nr.

31.12.2015.
EUR

31.12.2014.
EUR

1.Rezerves fondi

1.Iepriekšējo gadu rezerves fonds 215 328 148 940
2. Pārskata gada rezerves fonds -3 514 66 388

Fondi kopā: 211 814 215 328
II. Īstermiņa parādi
1.Nodokļi un VSAOI 5. 1 812 1 499
2.Pārējie kreditori 6.,7. 35 870 59 752

Īstermiņa parādi kopā: 37 682 61 251
Kreditori kopā: 37 682 61 251

Pasīvu kopsumma: 249 496 276 579

_____________________ ____________________

Undīne Būde Olita Pričina-Voitika
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2015. gadu

Piez.
Nr.

2015.g.
EUR

2014.g.
EUR

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

8. 528 555

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 9. 37 910 124 317
III. Saņemtie atbalsti. 10. 18 093 57 383
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. 11. 17 275 126
V. Citi ieņēmumi. 12. 29 901 39 363

Ieņēmumi kopā: 103 707 221 744

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

13.

1. Atalgojums. 25 502 25 993
    2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 6 016 6 132

         3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo
ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.

348 358

   4. Citi izdevumi. 75 355 122 873
Izdevumi kopā: 107 221 155 356

VII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA -3 514 66 388

_____________________ _____________________

Undīne Būde Olita Pričina-Voitika
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats
par 2015. gadu

Piez.
Nr.

2015
EUR

2014
EUR

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 118 693 129 527
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un
dāvinājumu kopsumma.

37 910 124 317

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

0 0

2. Noteiktam mērķim (t.sk. mērķziedojumi). 14. 37 910 124 317

2.1. LR reģistrētas juridiskas personas. 18 210 18 625
2.2. Juridiskas personas-nerezidenti 4 135 663
2.3. Fiziskas personas rezidenti. 933 14 571
2.4. Fiziskas personas, nerezidenti. 12 330 88 046
2.5. Anonīmi (Nezināmi) ziedotāji. 2 302 2 412

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma
kopsumma.

15. 69 131 135 151

1. Neierobežotai lietošanai paredzēto
ziedojumu un dāvinājumu izlietojums.

0 0

2. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums.

69 131 135 151

2.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 56 819 127 720
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 12 312 7 431
VI. Atlikums pārskata gada beigās. 87 472 118 693

_____________________ _____________________

Undīne Būde Olita Pričina-Voitika




