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LATVIJAS BIBLIOTĒKĀM



LNB Atbalsta biedrības

mērķis



Sekmēt mūsdienīgu bibliotēku attīstību visā 
Latvijā, veidojot tās par saturā un iespējās 

bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās 
dzīves centriem

Biedrība:

• organizē labdarības projektus;

• popularizē bibliotēkas;

• papildina krājumu ar vērtīgiem izdevumiem;

• veicina mazo bibliotēku modernizāciju, stimulē idejas par 
jaunu bibliotēku būvniecību un renovāciju reģionos;

• veicina bērnu, jauniešu, viņu vecāku lasītprieku un 
lasītprasmi;

• novērtē un izceļ lauku bibliotekāru nozīmīgumu vietējo 
iedzīvotāju kultūras un ikdienas  dzīves kvalitātes 
uzlabošanā, ceļ bibliotekāra profesijas prestižu.



Fotoizstāde un katalogs
“Gaismas pils un gaismas tīkls”



Ietvertas 10 Latvijas skaistākās bibliotēkas: 

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas Vidzemes filiālbibliotēka, Kuldīgas, 
Valmieras, Tukuma, Jaunklidža, Cēsu, Limbažu, Ventspils Centrālā un 
Pārventas bibliotēkas 

Izstāde un katalogs latviešu un angļu valodā

Kurators: Jānis Dripe

Foto: Indriķis Stūrmanis, Ansis Starks, Andris Tone

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Atbalstītāji: VKKF un Latvijas pašvaldības

Fotoizstāde un katalogs
“Gaismas pils un gaismas tīkls”



Atklāta 2016. gada jūlijā 
Gaismas pilī

Līdz šim izstādīta Ogrē, 
Ventspilī, Alūksnē, Liepājā, 
Dundagā, starptautiskā 
simpozija Bibliotheca Baltica 
2016 ietvaros  Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, kā arī 

ārpus Latvijas – Minskā

Pieteikties: 
gaisma@gaisma.lv

Izstādes atklāšana Ventspilī un Gaismas pilī, F64

Fotoizstāde un katalogs

“Gaismas pils un gaismas tīkls”



Ceļojošā fotoizstāde 
“Latvijas mazās gaismas pilis”

2014. gadā

Foto: Izstādes atklāšana Rēzkenē



Projekts 
“Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”



Projekts

“Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”

Latvijas simtgadei veltīts projekts

12 bibliotēku veidošanās stāsti: Limbažu Galvenā 
bibliotēka, Salacgrīvas novada bibliotēka, Rīgas CB 
Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka, Ventspils Galvenā, Tirzas 
pagasta bibliotēka, Klintaines pagasta bibliotēka, Krišjāņa 
Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka, Alberta 
Kronenberga Slokas bibliotēka, Dobeles novada Centrālā 
bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, 
Mūrmuižas bibliotēka-informācijas centrs, Alsviķu 
bibliotēka



Konkurss 
“Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs”

Konkurss kā pateicība, novērtējums, 

profesijas prestiža celšana, 

motivācija un iedvesma

Desmitais konkursa gads – “Gaismas 

nesēju” salidojums



Konkurss 
“Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs”



Lasīšanas programma 

“Grāmatu starts”



Lasīšanas programma 

“Grāmatu starts”
Bērni un vecāki:

• iepazīst bibliotēkas iespējas un 
piedāvājumu;

• saņem “Grāmatu starts” komplektu: 
mugursomiņu, bukletu par lasīšanu, 
mīļlietiņu un lasāmgrāmatiņu Māra 
Cielēna “Trakulīte sandalīte”;

• piedalās regulārās radošās un attīstošās 
nodarbībās;

• gūst lasītprieku un interesi par 
grāmatām.

2016. gadā iesaistījās 28 Latvijas 
bibliotēkas un 2 latviešu skolas ASV 
(Vašingtonā un Ņujorkā), piedalījās vairāk 
kā 1170 bērni un viņu vecāki

2017. gadā projektu uzsākušas 47 
Latvijas bibliotēkas

Pieteikties: gaisma@gaisma.lv

Grāmatu starts Baložu bibliotēkā



Grāmatu dāvinājumi publiskajām 

bibliotēkām

Foto: ABLV grāmatas nodošanas

mirklis Tautas grāmatu plauktam



Grāmata – triloģija

“The glass mountain”

THE GLASS MOUNTAIN

RAINIS

The Golden HorseThe Golden Horse

aicina uz THE GLASS MOUNTAIN — 

ZELTA ZIRGS



Grāmata – triloģija

“The glass mountain”

Iznākusi 2016. gada decembrī

Stāsts par Latviju, kura centrā 

Raiņa luga “Zelta zirgs”

3 daļas

“CLIMBING THE MOUNTAIN”

“THE GOLDEN HORSE”

“THE CASTLE OF LIGHT”

Autors Vilis Inde, redaktori Karina 

Pētersone, Kaija Straumanis, Tom 

Jacobs, mākslinieks Miķelis Fišers, 

Anna Aizsilniece 

Dāvinājumā saņēmušas reģionālās 

bibliotēkas



ABLV BANK:

Laimetīgās mākslas albums,

300 eksemplāri

ABLV LABDARĪBAS FONDS:

Mākslas izdevumi, katalogi, 

albumi bibliotēkām,

1000 eksemplāri

Grāmatu dāvinājumi 2017



Grāmatu dāvinājumi 2017

• Inese Paklone “Cīņas olu 

Lieldienas”, 150 

eksemplāri

• Inese Paklone

“Ziemassvētku zāģītis”, 

150 eksemplāri

• Tons Telehens “Skolotāja 

Krāsne”, 150 eksemplāri



Grāmatu dāvinājumi 2017

Autora Viļa Vītola 

dāvinājums visām 

Latvijas publiskajām 

bibliotēkām 

800 eksemplāri 



Datoru dāvinājumi 2017

• Dāvinātājs SIA “Lattelecom”

• 139 lietoti datori (sistēmbloki)

• 1. kārtā saņēmušas 52 
publiskās bibliotēkas

• Pilnus datorkomplektus 
saņēmušas Krustpils novada 
Kūku bibliotēka (datorklase 
senioriem), Talsu novada 
Ausekļa bibliotēka 
(Laucienas pansionātam)





Draugu telpa

Tikšanās vieta, pasākumi, 
suvenīri, grāmatas, dizaina 
lietas

Piedāvājums publiskajām 
bibliotēkām:  

• telpa bibliotēku 
prezentācijām, izstādēm, 
neliela formāta pasākumiem 
(līdz 50 viesu)

• īpašais piedāvājums –
suvenīru komplekti 

sandra@gaisma.lv |
26565471



Mūkusalas iela 3 / 67843767 / gaisma@gaisma.lv

www.gaisma.lv


