
Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Atbalsta biedrība

IEDVESMAS BIBLIOTĒKA



Kas ir Iedvesmas bibliotēka?

LNB Atbalsta biedrības ilgtermiņa 

projekts Latvijas publisko 

bibliotēku atbalstam. 

Iedrošinājums pozitīvām un 

iedvesmojošām pārmaiņām 

bibliotēkās, lai tās kļūtu vēl 

mūsdienīgākas, aicinošākas,

pievilcīgākas.

Iespēja bibliotekāriem, kas vēlas 

un ir gatavi realizēt jaunas idejas 

savās bibliotēkās, bet līdz šim nav 

bijusi tāda iespēja.

Katru gadu 3–5 bibliotēkas ar 

Biedrības ziedotāju atbalstu un 

pašvaldību līdzdalību piedzīvos

pozitīvas iekšējas vai ārējas

pārmaiņas.



Iedvesmas avots
Pārvērtības LNB Bērnu literatūras centra lasītavā 2019. gadā:
- funkcionāli un vizuāli pilnveidota;
- mūsdienīga, aicinoša, transformējama;
- piemērota dažāda vecuma lasītājiem un daudzveidīgai pasākumu programmai.

Īstenotāji: LNB Atbalsta biedrība, LNB, arhitektu birojs Gaiss, māksliniece Rūta Briede un 
uzņēmums Latvijas Finieris. Pateicoties LNB Atbalsta biedrības ziedotājiem. 





Kādas idejas var pieteikt 
Iedvesmas bibliotēkai?

Projekta idejai jābūt par:

- bibliotēkas pilnveidošanos, 

- kvalitatīvi jaunām pārmaiņām bibliotēkas saturā vai vizuālajā tēla, 

- jāsniedz reāli ieguvumi vietējai sabiedrībai.

Iedvesmas bibliotēkā sagaidām idejas:

- bibliotēku vides un piedāvājuma attīstīšanai,

- kvalitatīvu dizaina un arhitektūras risinājumu īstenošanā telpu    
pārbūvē, paplašināšanā, labiekārtošanā,

- inovāciju ieviešanā un pārmaiņām atbilstošu mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, 
digitālo risinājumu un ierīču klāsta papildināšanā.



Pieteikšanās Iedvesmas bibliotēkai

Kas var pieteikties? 

Ikviena Latvijas publiskā bibliotēka:

- kurai ir redzējums un ideja par mūsdienīgām pārvērtībām savā bibliotēkā;

- kuras pašvaldība ir gatava līdzfinansēt projektu.

Kā pieteikties?

- Formulēt ideju projektā;

- Aizpildīt pieteikuma veidlapu;

- Saņemt pašvaldības apliecinājumu par līdzfinansējumu;

- Iesūtīt pieteikumu pa pastu vai elektroniski. 

! Informācija, nolikums, dokumenti atrodami www.gaisma.lv



Kādu atbalstu sniegs Biedrība?

Nodrošinās finansiālu (ziedotāju) atbalstu;

Sniegs organizatorisku atbalstu;

Dos iespēju saņemt profesionālu dizaineru un arhitektu 
konsultācijas;

Rūpēsies par projekta publicitāti.



Finansējuma princips

50:50
Pašvaldības līdzfinansējums – vismaz 50%, 
Biedrības atbalsts – līdz 50%. 

Mazo projektu kategorija: 2000–9999 EUR. 
Lielo projektu kategorija: 10 000–20 0000 EUR.

Var pieteikt arī idejas, kuru īstenošanai nepieciešamais finansējums ir lielāks nekā
20 000 EUR, tad Biedrības atbalsts būs 10 000 EUR un pašvaldībai jānodrošina 
pārējais nepieciešamais finansējums. 



Laika grafiks

Ideju pieteikšana: līdz 2021. gada 31. augustam

Iedvesmas bibliotēka dalībnieku paziņošana: 2021. gada decembris

Iedvesmas bibliotēka izraudzīto ideju realizēšana: 2022. gada janvāris –
2022. gada decembris. 



Iedvesmas bibliotēkas 
simbols - LOGS

LOGS simbolizē skatu nākotnē.

LOGS ļauj redzēt vairāk un tālāk. 

Caur to gaisma ienāk bibliotēkā, 

līdz ar to katra bibliotēka kļūst par

gaismas pili.











Ja Jums rodas jautājumi, nepieciešama konsultācija vai papildu informācija, lūdzu, 
sazinieties ar mums: 67843767, gaisma@gaisma.lv

Informācija par Iedvesmas bibliotēku: www.gaisma.lv 

Sekojiet līdzi aktualitātēm:

Instagram: lnbab.lv

Facebook: LNBAtbalstaBiedriba

Twitter: LNB_AB/


