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Bilance 2018. gada 31. decembrī 
 

 
AKTĪVS 

Piez. 
Nr. 

31.12.2018. 
EUR 

31.12.2017. 
EUR 

1.Ilgtermiņa ieguldījumi    
I. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi    
II. Pamatlīdzekļi    
1. Pārējie pamatlīdzekļi   499 830 

Pamatlīdzekļi kopā:  499 830 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 1. 499 830 

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

2.  24 610 25 420 

Krājumi kopā:  24 610 25 420 

II. Debitori    
      1. Debitori  2 440 2 774 

Debitori kopā: 3. 2 440 2 774 
    
III. Naudas līdzekļi (kopā) 4. 278 192 293 253 

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  305 242 321 447 

Aktīvu kopsumma:  305 741 322 277 

    
 
PASĪVS 

Piez. 
Nr. 

31.12.2018. 
EUR 

31.12.2017. 
EUR 

1.Rezerves fondi    

1.Iepriekšējo gadu rezerves fonds  293 015 246 411 

      2. Pārskata gada rezerves fonds  (12 721) 46 604 

Fondi kopā:  280 294 293 015 

II. Īstermiņa parādi    
1.Nodokļi un VSAOI 5. 1 420 1 127 
2.Pārējie kreditori 6.,7. 24 027 28 135 

Īstermiņa parādi kopā:  25 447 29 262 

Kreditori kopā:  25 447 29 262 

Pasīvu kopsumma:  305 741 322 277 

 
2019. gada 27. marts 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja 
Undīne Būde      ______________________________ 
 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes locekle 
Karina Pētersone     ______________________________ 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018. gadu 
 

 Piez. 
Nr. 

2018.g. 
EUR 

2017.g. 
EUR 

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

8. 680 810 

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 9. 50 490 135 617 
III. Saņemtie atbalsti.  10. 32 059 20 110 
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības. 11. 1 322 3 442 
V. Citi ieņēmumi. 12. 23 374 21 310 

Ieņēmumi kopā:  107 925 181 289 

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

13.   

        1. Atalgojums.  25 435 17 509 
    2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.  5 667 3 995 

         3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana. 

 331 214 

   4. Citi izdevumi.  89 213 112 967 

 Izdevumi kopā:  120 646 134 685 

    
VII. IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA  (12 721) 46 604 

 

 

2019. gada 27. marts 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja 
Undīne Būde      ______________________________ 
 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes locekle 
Karina Pētersone     ______________________________ 
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

                                                   par 2018. gadu 
 

 Piez. 
Nr. 

2018 
EUR 

2017 
EUR 

I. Atlikums pārskata gada sākumā.  127 450 96 860 

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma. 

  50 490  135 617 

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

 0 0 

2. Noteiktam mērķim (t.sk. mērķziedojumi). 14. 50 490 135 617 

2.1. LR reģistrētas juridiskas personas.  6 000 8 470 

2.2. Juridiskas personas-nerezidenti  0 0 

2.3. Fiziskas personas rezidenti.  12 282 9 680 

2.4. Fiziskas personas, nerezidenti.  31 843 116 379 

2.5. Anonīmi (Nezināmi) ziedotāji.  365 1088 

    
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma 

kopsumma. 
15. 70 681 105 027 

1. Neierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu 
un dāvinājumu izlietojums. 

 0 0 

2. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu un 
dāvinājumu izlietojums. 

 70 681 105 027 

2.1. Sabiedriskā labuma darbībai.  54 869 95 672 

2.2. Administratīvajiem izdevumiem.  15 812 9 355 

VI. Atlikums pārskata gada beigās.  107 259 127 450 

 

2019. gada 27. marts 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja 
Undīne Būde      ______________________________ 
 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes locekle 
Karina Pētersone         ______________________________ 
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 Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 
2018.gadā 

 
   Ziedojumu  

izlietojuma 
summa (euro) 

Ziedojumu  izlietojuma  
veids (euro) 

     

N.p.k Ziedojuma un 
dāvinājuma 
izlietojuma 
apraksts 

Ziedojuma 
un 

dāvinājuma 
izlietojums 

(euro) 

Mērķziedojumi 
(noteiktiem 
mērķiem) 

Sabiedriskā 
labuma 
darbībai 

(SL) 

Administratī-
vajiem 

izdevumiem 
(AI) 

Sabiedriskā 
labuma 

darbības joma 

Sabiedriskā 
labuma 
mērķa 
grupa 

Sabiedriskā 
labuma 

guvēju skaits 

1 Atbalsts LNB 
darbībai un 
attīstībai - 
bibliotēkas 
popularizēšana, 
satura veidošana 
un krājuma 
papildināšana. 

22493,79 22493,79 22493,79 0,00 Izglītības 
veicināšana; 

kultūras 
veicināšana; 

labdarība 

cita 200 000 

2 Atbalsts Latvijas 
bibliotēku 
materiāli 
tehniskās bāzes 
un kapacitātes 
stiprināšanai, 
bibliotēku satura 
un krājumu 
papildināšanai. 

12519,94 12519,94 12519,94 0,00 Izglītības 
veicināšana; 

kultūras 
veicināšana; 

labdarība 

cita 115 000 

3 Lasīšanas 
veicināšanai, 
programmai 
"Grāmatu starts" 

19854,63 19854,63 19854,63 0,00 Izglītības 
veicināšana; 

kultūras 
veicināšana; 

labdarība 

Cita; 
ģimenes, 

kuras 
audzina 3 
un vairāk 
bērnus; 
bērni 

6600 

4 LNB AB 
administratīvie 
izdevumi 

15812,48 15812,48 0,00 15812,48 Izglītības 
veicināšana; 

kultūras 
veicināšana; 

labdarība 

cita 250 000 

 Kopā 

 
70680,84 70680,84 54868,36 15812,48    

 

        2019. gada 27. marts 

 
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja 
Undīne Būde      ______________________________ 
 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes locekle 
Karina Pētersone     ______________________________ 
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Ziņojums pie 2018.gada pārskata 

Informācija par biedrību 

 

Biedrības nosaukums      Latvijas Nacionālās  bibliotēkas    
                            Atbalsta biedrība 
           
Juridiskais statuss                              Biedrība 

 
Reģistra Nr.                  50008034971 
datums                     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,    amatā no 29.04.2009. 
Vita Jermoloviča,  amatā no 29.04.2009. 
Dzintra Dzene,   amatā no 29.04.2009. 
Irīna Pīgozne,   amatā no 15.04.2016. 
Gundars Cers,   amatā no 21.04.2015. 
Olita Rozenberga,  amatā no 29.04.2009. 
Karina Pētersone,  amatā no 11.04.2018.  
Tadeušs Surgofts,  amatā no 15.05.2013. 
 

      
Pārskata periods    01.01.2018. – 31.12.2018. 
 
 
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 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (turpmāk - Biedrība, LNBAB) 2018. 

gadā darbojusies ar mērķi finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas Nacionālo 

bibliotēku un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī.  
 

Lai īstenotu norādīto mērķi, LNBAB 2018. gadā strādājusi vairākos virzienos: 
1. Sabiedrības informēšana par LNBAB aktivitātēm un Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas (LNB) darbību. 
2. Atbalsts LNB darbībai un attīstībai – bibliotēkas popularizēšana, tās attīstības 

veicināšana un krājuma papildināšana. 
3. Atbalsts Latvijas bibliotēku materiāli tehniskās bāzes un kapacitātes 

stiprināšanai, bibliotēku satura un krājumu papildināšana. 
4. Atbalsts LNB lasīšanas veicināšanas programmai „Grāmatu starts”.  
5. LNBAB valdes un biroja darbība. 

 

Konkrētāk par minētajiem darbības virzieniem: 
 

1. Sabiedrības informēšana par LNBAB aktivitātēm, Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas darbību. 
1.1. Par LNBAB darbību un projektiem 2018. gadā nacionālajā un reģionālajā 
presē (Diena, Kultūras Diena, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, 
Alūksnes Novada Vēstis, Kurzemnieks, Kuldīgas Novada Vēstis, Jūrmalas Vārds, 
Jūrmalas Avīze, Pļaviņu Novada Ziņas, Brīvā Daugava, Ozolnieku Avīze, Limbažu 
Novada Ziņas, Ventas Balss, Liesma, Auseklis, Staburags, Alūksnes Ziņas, 
Druva, Kurzemes Vārds, Bauskas Dzīve, Saulkrastu Domes Ziņas, Latgales Laiks, 
Jelgavas Novada Ziņas, u.c.) un interneta portālos bija lasāmas vairāk 

nekā 200 publikācijas, rādīti sižeti LTV1, Vidusdaugavas televīzija, 
Re:TV,  izskanējuši ziņu sižeti un raidījumi radio LR1, LR2, LR3. Par Biedrības 
aktualitātēm informāciju izplatījusi ziņu aģentūra LETA, interneta portāli lsm.lv, 
diena.lv, news.lv, lv100.lv, biblioteka.lv, lnb.lv, bibliotekari.lv u.c., kā arī vairāki 
reģionālie interneta ziņu, pašvaldību un bibliotēku portāli.    
 
1.2. Atzīmējot Latvijas simtgadi un LNB Atbalsta biedrības 20. darbības gadu, 
biedrība izveidoja ceļojošo izstādi un katalogu „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt 
Latvijai”. Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kam ir 
simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti. Iztāde sniedz ieskatu bibliotēku 
vēsturē, izceļ atsevišķu personību ieguldījumu kā pozitīvu un iedvesmojošu piemēru 
līdzdarbībai kopienas attīstībā. 2018. gadā tika organizēti 12 izstādes atklāšanas 
pasākumi projektā iesaistīto bibliotēku pilsētās vai pagastu centros. Izstādi 
apskatījuši vairāk nekā 7000 interesentu. 
 
 
1.3. 2018. gadā notikusi ceļojošās fotoizstādes “Gaismas pils un Gaismas tīkls. 
Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski 
izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas” eksponēšana Rīgā. 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  
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bibliotēkas Latvijā. Izstādes atklāšanas pasākumi un norise plaši atspoguļota 
plašsaziņas līdzekļos.   
 
1.5. Kā apliecinājums Biedrības darbībai un pateicība ziedotājiem pie LNB ieejas 
vestibilā atrodas Gunāra Birkerta projektētā Lielā ziedotāju siena, kurā nu jau 
lasāmi 372 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.  
 
1.6. Lai popularizētu LNB un informētu par Biedrības īstenotajiem labdarības 
projektiem ārzemēs dzīvojošos tautiešus, turpināta sadarbība ar laikrakstiem 
„Laiks” un „Brīvā Latvija”, kur publicētajā rakstā sniegta informācija par aktuālajiem 
projektiem un izteikts aicinājums sniegt tiem atbalstu, ziedojot Biedrībai.  

  
1.8. 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, tās 
attīstības veicināšana un krājuma papildināšana. 
 
2.1. Biedrība kļuva par LNB sadarbības partneri Nacionālās enciklopēdijas 
"Latvija" drukātā sējuma izdošanā, nodrošinot izdevuma dizaina radīšanu, maketa 
sagatavošanu, tekstu redakciju un korektūru. Drukātais sējums ir nacionālā līmeņa 
resurss ar paliekošu vērtību, kas pieejams bibliotēkās ikvienam Latvijas iedzīvotājam, 
neatkarīgi no datorpratības vai interneta pieslēguma. Enciklopēdija tapusi no Latvijas 
perspektīvas, ar akcentu uz materiāliem par Latviju un zināšanām, kas ir 
nepieciešamas tieši Latvijas sabiedrībai. Sējums ietvers saturiski vērtīgus, oriģinālus, 
konceptuālus šķirkļus ar paliekošu vērtību, kas sniedz liecību par šī laikmeta latviešu 
izpratni par valstī notiekošo. Sējumā lasāma daudzveidīga informācija visām 
nozīmīgākajām nozarēm, jomām, to papildina plašs un kvalitatīvs ilustrāciju klāsts. 
Izdevuma apjoms -  864 lpp. Nacionālās enciklopēdijas drukātais sējums “Latvija” 
nominēts grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele 2018” balvai – labākais darbs 
Uzziņu literatūras kategorijā.  

 
2.2. 2018. gadā uzsākts projekts „Septītās debesis bērniem“, lai palīdzētu LNB 
vizuāli un funkcionāli pilnveidot Bērnu literatūras centra (BLC) lasītavu, kas jau ir 
kļuvusi par iemīļotu bērnu un viņu vecāku apmeklējuma vietu, taču savā 
funkcionalitātē un telpas iekārtojumā varētu tikt pilnveidota.  Šo projektu Biedrība 
īsteno pēc LNB lūguma sadarbībā ar BLC un Latvijas arhitektu biroju “Gaiss”. 
Iedvesmojoties no ārvalstu labākajiem piemēriem un ņemot vērā bērnu intereses, 
radīts jauns bērnu lasītavas tehniskais projekts. Projekts paredz mainīt telpas 
zonējumu, saglabājot jau esošās labās lietas, lasītava vizuāli un funkcionāli tiks 
pārveidota un piemērota dažāda vecuma bērnu vajadzībām un interesēm. 
 
2.3. Biedrības izdotā Viļa Indes triloģija “The Glass Mountain” tika prezentēta 
centrālajā Baltijas valstu stendā Londonas Grāmatu tirgū, kur Latvija, Lietuva un 
Igaunija, atzīmējot valstu simtgades, rīkoja plašu kultūras programmu, prezentēja 
savus oriģinālliteratūras tulkojumus, poligrāfijas un grāmatu dizaina sasniegumus. 
Izdevums „The Glass Mountain” saņēma grāmatu dizaina konkursa „Zelta ābele 
2016” balvu – zelta ābolu - kategorijā „Uzziņu literatūra”. Grāmatu dizainu veidoja 
Anna Aizsilniece, ilustrāciju autors Miķelis Fišers.  
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2.4. Biedrības izveidotā ceļojošā izstāde un katalogs “Gaismas pils un Gaismas 
tīkls. Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas 
arhitektoniski izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas” pievērš uzmanību 
starptautisku atzinību guvušajam Gunara Birkerta projektētās Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ēkas arhitektoniskajam veidolam, kā arī izceļ 9 Latvijas arhitektoniski 
veiksmīgākās bibliotēkas reģionos. 2018. gadā noorganizēta ceļojošās fotoizstādes 
eksponēšana Rīgā. Kopš atklāšanas izstāde jau eksponēta 10 reizes Latvijā un 
Baltkrievijā, kopumā to apmeklējuši 27 450 skatītāju. 
 
2.5. Ar Biedrības atbalstu pie LNB ieejas uzstādīta goda plāksne Kārļa Skalbes 
pasakai “Kaķīša dzirnavas”, jo 2014. gadā Latvijas Televīzijā organizētajā 
sacensībā “Lielā lasīšana”, skatītāji to atzina par nācijas iemīļotāko grāmatu. 
 
2.6. 2018. gadā Biedrība nodrošināja LNB Draugu telpas darbību bibliotēkas 
pirmajā stāvā. Draugu telpa tapusi, pateicoties ziedotāju atbalstam, tā ir publiska un 
brīvi pieejama vieta ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, tā izveidota, lai sekmīgāk 
popularizētu Gunāra Birkerta radīto Nacionālās bibliotēkas ēku un bibliotēkas saturu 
Latvijā un pasaulē. Draugu telpa pulcē kopā bibliotēkas draugus, dažāda vecuma un 
interešu domubiedrus, gan literatūras profesionāļus, gan aizrautīgus lasītājus. Šeit ir 
iespējams iegādāties īpašus, Biedrības radītus LNB suvenīrus, piemiņas veltes, kas 
izveidotas, lai popularizētu Latvijas Nacionālo bibliotēku, tās ēku, simbolisko 
arhitektūru, saturu, krājumu un notikumus. Draugu telpā notiek neliela formāta 
domubiedru tikšanās, semināri, radošo grupu sanāksmes, grāmatu prezentācijas 
utml. pasākumi. Šajā telpā ir izvietots arī Latvijas simtgades biroja informatīvais 
centrs un regulāri notiek simtgades pasākumu publiskās prezentācijas. Draugu 
telpas darbību nodrošina Biedrības izveidotais nodibinājums “Gaismas pils 
atbalstam”. Visi ieņēmumi no suvenīriem tiek izlietoti Draugu telpas uzturēšanā un 
jaunu suvenīru izveidošanā. 
 
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 442 ziedotāji: 372 ziedotāju vārdi lasāmi 
Lielajā ziedotāju sienā, 18 ziedotāju vārdi - uz plāksnītēm pie krēsliem, 19 - uz 
plāksnītēm pie galdiem, 33 - uz plāksnītēm pie plauktiem, un 3 ziedotāji iemūžinājuši 
savu vārdu pie auditorijām. 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 
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kredītkarti. Lai saglabātu detalizētu informāciju par katru ziedotāju, tiek uzturēts 
automatizēts Ziedotāju reģistrs. 
 
2.8. 2018. 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 satura un krājumu papildināšana. 
 
3.1. Atzīmējot Latvijas simtgadi un LNB Atbalsta biedrības 20. darbības gadu, 
biedrība izveidoja ceļojošo izstādi un katalogu „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt 
Latvijai”. Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām – 
Alūksnes novada Alsviķu bibliotēku, Beverīnas novada Mūrmuižas un Kauguru 
bibliotēku, Liepājas Centrālajā zinātnisko bibliotēku, Jūrmalas Alberta Kronenberga 
Slokas bibliotēku, Kuldīgas novada Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēku, 
Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēku, Pļaviņu novada Klintaines 
pagasta bibliotēku, Limbažu Galveno bibliotēku, Gulbenes novada Tirzas pagasta 
bibliotēku, Salacgrīvas novada bibliotēku, Ventspils bibliotēku, Dobeles novada 
Centrālo bibliotēku. Šīm bibliotēkām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, 
izstāde un katalogs izceļ bibliotēku bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās 
personības. Latviešu nācijas veidošanās norisinājās vēl pirms valsts dibināšanas. 
Pirms vairāk nekā 150 gadiem (19. gs. vidū) aizsākās mazo bibliotēku dibināšanas 
process Latvijā. Pirmo latviešu bibliotēku 1848. gadā Ēdolē izveidoja Krišjānis 
Valdemārs. Bibliotēkas izveide bija cieši saistīta ar latviešu jauniešu pašizglītību, 
domām par latviešu zemnieku tiesībām un brīvības centieniem. Turpmākajos gados 
līdz pat jaunās valsts – Latvijas Republikas – laikam dažādās Latvijas vietās tika 
dibinātas bibliotēkas.  Bibliotēku rašanās cieši saistīta ar latviešu nacionālās 
pašapziņas veidošanos, alkām pēc zināšanām, izglītības un kultūras. Savukārt 
zinoša, kulturāla un izglītota sabiedrība ir viens no nosacījumiem valstiskuma 
apziņas formēšanās procesā, valsts izveidē, izaugsmē un pastāvēšanā. Ne vienmēr 
bibliotēku dibinātāji bija vietējās pilsētu vai pagastu pārvaldes iestādes. Vairums 
bibliotēku izveidotas, pateicoties Latvijas vēsturei nozīmīgu personību privātām 
iniciatīvām, tā piemēram, Limbažu bibliotēku dibina Baumaņu Kārlis, Jānis Misiņš 
dibina bibliotēku Tirzas pagastā, Augusts Dombrovskis izveido bibliotēku Mīlgrāvī. 
Iztādes apmeklētājiem caur bibliotēku stāstiem tiek sniegts ieskats dzimtās puses un 
Latvijas bibliotēku vēsturē, godināts atsevišķu personību vai cilvēku grupu 
ieguldījums kā pozitīvs un iedvesmojošs paraugs līdzdarbībai kopienas attīstībā. 
2018. gadā izstādi varēja aplūkot 12 projektā iesaistīto bibliotēku pilsētās vai pagastu 
centros. Līdz šim izstādi apskatījuši vairāk nekā 7000 interesentu. 
 
3.2. Biedrība gatavo izdošanai Marinas Kosteņeckas atmiņu krājuma "Mans XX 
gadsimts". Krājumā ir paredzētas četras grāmatas – „Mans XX gadsimts“ un 
„Vēstules no XX gadsimta“ krievu un latviešu valodā. Grāmatā „Мans ХХ 
gadsimts“ apkopotas autores atmiņas par Atmodas laiku. Etniskās krievietes Marinas 
Kosteņeckas cīņa par Latvijas neatkarību ļāvusi viņai iemantot tautas cieņu un 
mīlestību, tādēļ autores atmiņu stāstu par Latvijai nozīmīgo laiku papildinās otra 
grāmata - „Vēstules no XX gadsimta“. Grāmatas sniegs nozīmīgu liecību par Latvijas 
neatkarības atjaunošanas periodu. Atmiņu krājums abās valodās ļaus visplašākajai 
Latvijas sabiedrībai uzzināt, vērtēt un kopīgi diskutēt par pagājušā gadsimta otrās 
puses notikumiem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā, 
balstoties autores dokumentētajās atmiņās. Marinas Kosteņeckas atmiņu krājuma 
dāvināšana bibliotēkām dos iespēju Biedrībai organizēt autores tikšanās pasākumus 
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ar lasītājiem bibliotēkās. Autores neparastā personība, aizraujošais dzīves stāsts un 
izcilais stāstnieces talants spēs piesaistīt dažāda vecuma, tautību un interešu 
klausītājus. Biedrība ir sabiedriskā labuma organizācija, tās mērķi nav komerciāli, 
tādēļ lielāko tirāžas daļu paredzēts dāvināt Latvijas bibliotēkām, sadarbības 
partneriem, krieviski lasošo valstu bibliotēkām, kā arī autores domubiedriem, 
līdzgaitniekiem Latvijā un ārvalstīs. 2018. gadā sagatavots grāmatas “Vēstules no XX 
gadsimta” manuskripts, Knuts Skujenieks uzrakstījis grāmatas priekšvārdu, uzsākts 
darbs pie tulkojumu un grāmatu dizainu sagatavošanas. 
 
3.3. 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. Ar Biedrības 
starpniecību 2018. gadā Latvijas bibliotēkas saņēma 20 eksemplārus 57. Venēcijas 
mākslas biennāles Latvijas paviljona ekspozīcijas katalogus un 440 eksemplārus 

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmatas 2017.  
Sadarbībā ar autori Inesi Pakloni, Latvijas bibliotēkām tika dāvinātas grāmatas: Inese 
Paklone “ Okeāns un tuksnesis” 150 eksemplāri, Mihaels de Koks “Kā vecmamma 
vislaik samazinājās” 150 eksemplāri,  no nodibinājuma “Vītola fonds” saņemti 
Astrīdas Jansones grāmatas “Labie ļaudis” 686 eksemplāri. Visām Latvijas 
publiskajām bibliotēkām Biedrība dāvināja katalogu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt 
Latvijai”, kopumā 796 eksemplārus. 
 
3.4. 2018. gadā Biedrība turpinājusi projektu “Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!”, 
lai palīdzētu stiprināt Latvijas publisko bibliotēku materiāli tehnisko bāzi ar 
darbspējīgu datortehniku. 2008. gadā Latvijas publiskās bibliotēkas saņēma 
Melindas un Bila Geitsu fonda dāvinātos datorus, diemžēl, lielākā daļa bibliotēku 
joprojām nodrošina pakalpojumus apmeklētājiem ar šiem datoriem, jo pašvaldībām 
nav bijusi iespēja novecojušās un nolietotās datortehnikas vietā iegādāties 
bibliotēkām jaunus datorus. Tādēļ Biedrība atsākusi īstenot projektu, kurā 
bibliotēkām tiek piedāvāti dāvinājumā lietoti datori no uzņēmumiem, kuriem darba 
specifika paredz regulāru datortehnikas atjaunošanu, datori ir labā tehniskā stāvoklī 
un sagatavoti darbam bibliotēkās. 2018. gadā Biedrība 10 bibliotēkām uzdāvināja 20 
datorus, ko saņēma dāvinājumā no “Lattelecom”. 

 
 
4. Atbalsts lasīšanas veicināšanas programmai „Grāmatu starts”.  
Biedrība 2018. 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 – pūčulēnu. Komplektā ietilpst 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. 2018. gadā bērniem tika dāvināta Māras Cielēnas grāmatiņa 
„Trakulīte sandalīte”, ko izdevis apgāds „Lietusdārzs”.  
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2018. gadā “Grāmatu startā” iesaistījusies 71 Latvijas bibliotēka (Alojā, Ānē, 
Bauskā, Baložos, Bebrenē, Bilskā, Cēsīs, Cīravā, Daugavpilī, Dundagā, Dvietē, 
Ērgļos, Ērģemē, Garozā, Gulbenē, Ilūkstē, Jēkabniekos, Kalētos, Kārķos, Krotē, 
Kuldīgā, Kursīšos, Ķekavā, Kolkā, Krustpilī, Jaunpēterniekos, Jaunpilī, Jaunsātos, 
Jelgavā, Jūrmalā, Laidzē, Lielplatonē, Lielvircavā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, 
Lugažos, Madonā, Murmastienē, Nākotnē, Ogrē, Ozolniekos, Pāvilostā, Pilskalnē, 
Purmsātos, Pūrē, Preiļos, Rīgā, Rožupē, Rudzātos, Sabilē, Saulkrastos, Sesavā, 
Sēļos, Skaistā, Skultē, Sproģos, Subatē, Šķēdē, Talsos, Trikātā, Tukumā, 
Valdemārpilī, Valmierā, Vainās, Valkā, Vidagā, Vijciemā, Ventspilī, Zaļeniekos, 
Zvārtavā), kā arī divas latviešu skolas ASV (Vašingtonā un Ņujorkā). Biedrība 
dāvinājusi bibliotēkām 512 “Grāmatu stara” komplektus, kopumā “Grāmatu starta” 
aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 2200 bērni un viņu ģimenes.  

 
 

5. LNBAB valdes un biroja darbība. 
2018. gadā aktīvi darbojusies Biedrības vadība. Biedrības valde pārskata periodā ir 
sanākusi uz 10 valdes sēdēm. Tika rīkota ikgadējā biedru kopsapulce. Kopsapulci 
vadīja LNBAB valdes priekšsēdētāja Undīne Būde, par LNB aktualitātēm stāstīja 
LNB direktors Andris Vilks, par Biedrības darbu pārskata gadā ziņoja LNBAB valdes 
priekšsēdētāja Undīne Būde un direktore Karina Pētersone. 
 
2018. gadā saņemti ziedojumi 50 490 eiro apmērā, kopējais LNBAB savākto 
ziedojumu apjoms sasniedzis 1 782 044 eiro.  
 
LNBAB kopš 2005. gada darbojas sabiedriskā labuma organizācijas statusā, kas 
ļauj LNB projekta ziedotājiem saņemt likumā paredzēto ienākumu nodokļu atlaidi.  
 
 

Biedrības attīstības perspektīvas un plānotā darbība 2019. gadā. 
 

 Turpināt sadarbību ar LR Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
vadību, atbalstot LNB attīstību. 
 
 Turpināt Latvijas valsts simtgadei veltītās ceļojošās izstādes “Bibliotēkas, kas 
palīdzēja izaugt Latvijai” eksponēšanu Latvijas bibliotēkās.  
 
 Izdevums “Latvijas Nacionālā bibliotēka” latviešu un angļu valodā.  

 Īstenot LNB Bērnu literatūras centra attīstības projektu “7 debesis bērniem”. 
 
 Nodrošināt LNB Draugu telpas darbību: tirdzniecības vietu LNB suvenīriem; 
organizēt sarunu ciklu “Stāsta otra puse”; tikšanās ar ievērojamām personībām; 
gramatu atklāšanas un citus bibliotēkas draugiem saistošus notikumus. 
 
 Īstenot Marinas Kosteņeckas atmiņu krājuma „Mans XX gadsimts“ izdošanu. 
 
 Piesaistīt ziedojumus LNB un LNBAB projektiem un turpināt akciju “Iemūžini 
savu vārdu Gaismas pilī”.  
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 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. 
 
 Nodrošināt ceļojošas izstādes un kataloga “Gaismas pils un Gaismas tīkls. 
Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski 
izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas” izstādīšanu ārvalstīs. 
 
 Uzturēt un attīstīt komunikāciju sociālajos tīklos un mājas lapā. 
 
 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. 
 

 

 
 

2019. gada 27. marts 
 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja 
Undīne Būde       ______________________________ 
 
 
 
LNB Atbalsta biedrības valdes locekle 

 Karina Pētersone            ______________________________ 


