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Pārskats par  
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "Baltijas 

grāmata 1918-1940" sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas 

nacionālajām bibliotēkām Tallinā, Rīgā, Viļņā. 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Konkrētais mērķis 2017. gadā: veikt ceļojošās izstādes “Baltijas 

grāmata 1918-1940” sagatavošanu. (Pārskata periodā konkretizēts 

nosaukums “TIKS AIZLIEGTS. Baltijas grāmata 1918-1940”). 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir trīs Baltijas valstīs to simtgades 

kontekstā aktualizēt kultūratmiņu par pagājušā gadsimta starpkaru 

periodā attīstīto industrijas un mākslas nozari. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

 

Priekšizpēte  

2016. gada septembris – 2017. gada marts 

Veikta projekta partneru piesaiste, projekta starptautiskas satura 

darba grupas izveide, tajā iekļaujot Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 

nacionālo bibliotēku un grāmatniecību pētošo universitāšu 

pārstāvjus. Apzināts satura aptvērums, apspriešanai izvirzītas 

vairākas iespējami eksponējamās  tematiskās grupas. 

 

Izstādes satura koncepcijas izstrāde 

2017. gada janvāris – 2017. gada augusts 

Starptautiskās satura izstrādes darba grupas pastāvīgu klātienes un 

tiešsaistes sanāksmju gaitā izvēlētas desmit  izdevumu tematiskās 

grupas, izstrādāts satura apjoms: piecdesmit izdevumu no katras 

valsts, veiktas provizorisko eksponātu sarakstu izstrādes (iekļaujot 

arī iespējami atlasāmos izdevumu kandidātus). Pārrunātas 

izstādāmo artefaktu izvēles un atlases vadlīnijas. 

 

 

Grāmatu atlase eksponēšanai 

2017. gada janvāris – aprīlis 

Termiņā veikta grāmatu atlase (piecdesmit izdevumu no katras 

dalībvalsts – Lietuvas, Igaunijas, Latvijas), nelielas modifikācijas 
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veidojot pēc mākslinieciskās koncepcijas izstrādes. 

 

Izstādes mākslinieciskās koncepcijas izstrāde 

2017. gada augusts – decembris 

Veikta tirgus izpēte scenogrāfa piesaistei; sadarbībā ar izstādes 

darba grupu izstrādāta un apstiprināta mākslinieciskā koncepcija. 

 

Izstādes grafiskā ID koda izstrāde 

2017. gada augusts – oktobris 

Kā pamats mākslinieciskajai koncepcijai veidots izstādes vizuālais 

kods: centrālais grafiskais elements – biezas līnijas, kas simbolizē 

gan grāmatu muguriņas, gan – noliegumu, cenzētam tekstam pāri 

pārvilktu svītru. Krāsu kodā izmantots CMYK krāsu modelis, 

kurā iezīmētas Baltijas valstu identitātes krāsas.  

 

Izstādes grafiskā projekta, t.sk. rasējumu izstrāde 

2017. gada augusts – decembris 

 

Izstādes uzbūves nodrošināšana (t.sk. nepieciešamie 

iepirkumi) 

2017. gada augusts – 2018. gada novembris 

Izsludināti divi iepirkumi: LNB/2017/40 – izstāžu modulāro 

sistēmu iegādei un LNB/2017/42 – izstādes uzbūvei.  

  

Izstādes drukātie materiāli 

2017. gada novembris – 2019. gada marts 

Uzsākts izstādes drukāto materiālu komplekta plānojums. 

 

Izstādes izglītojošo pasākumu (Latvijā) koncepcija 

2017. gada novembris – 2018. gada septembris 

Uzsākts izstādes izglītojošās programmas (ekskursija 

grāmatzinātnieka vadībā, semināri, priekšlasījumi izstādē, 

konference) plānojums.  

 

Izstādes laika grafika plānojums 

Izstrādāts un apstiprināts šāds izstāžu norises grafiks : 

Izstādes norise Lietuvā 

2018. gada 9. marts – 2018. gada 14. maijs 

Izstādes norise Igaunijā 

2018. gada 31. jūlijs – 2018. gada 20. oktobris 

Izstādes norise Latvijā 

2018. gada novembris – 2019. gada 24. marts 

Izstādi noslēdzošie pasākumi 

2019. gada marts – 2019. gada jūlijs 

 

Projekta satura, resursu un finanšu administrēšana 

2016. gada septembris – 2019. gada decembris 

Pārskata periodā veikta projekta satura, resursu un finanšu 

administrēšana, pieprasītas nepieciešamās resursu pārdales un 

noformēti nepieciešamie dokumenti. 
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3. Pasākuma 

mērķauditorija (t. sk. 

plānotās iedzīvotāju 

grupas, sasniegto 

iedzīvotāju skaits (tiešā un 

netiešā mērķauditorija), 

iespēja līdzdarboties un/vai 

sniegt atgriezenisko saiti, 

daudzveidīgu pieejamības 

aspektu nodrošināšana utt.) 

Nav attiecināms. Izstādes plānotas 2018.-2019. gadā, konference – 

2019. gadā. 

Plānotā mērķauditorija: Baltijas valstu vēsturē un kultūrvēsturē 

ieinteresētie iedzīvotāji, humanitāro zinātņu un mākslu studenti, 

mācībspēki, ģimenes ar bērniem, seniori, tūristi. 

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Igaunijas Nacionālā bibliotēka; 

Tallinas Universitāte; 

Martīna Mažvīda Lietuvas Nacionālā bibliotēka; 

Viļņas Universitāte. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Plānots, ka izstāde trīs Baltijas valstīs to simtgades kontekstā 

aktualizēs kultūratmiņu par pagājušā gadsimta starpkaru periodā 

attīstīto industrijas un mākslas nozari – grāmatniecību, interesi par 

kultūrvēstures procesiem un grāmatu saturisko aptvērumu. 

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Nav attiecināms. Izstāžu un konferences publikācijas plānotas 

2018.-2019. gadā. 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā 42 317 41 173 1 144 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 42 317 41 173 1 144 

1000-2000 Kārtējie izdevumi 42 317 41 173 1 144 

1000 Atlīdzība  7 253  

2000 Preces un pakalpojumi  33 920  

3000 Subsīdijas un dotācijas un sociālie 

pabalsti 

   

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu transferti    

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam mērķim  

   

7350 Valsts budžeta transferti valsts    



4 

budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām 

un budžeta nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim  

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     

 

 

* Starpības 

pamatojums 

Atlikums veidojies, darbu veikšanai piesaistot darbiniekus, kas projektā strādā 

pamatdarba laikā, pārejošas darba nespējas, kā arī atvaļinājumu rezultātā. 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Projektu koordinatore Marta Dziļuma 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 26683038 

E-pasts: marta.dziluma@lnb.lv 

 

 

 


