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Pārskats par
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam
īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma
izlietojumu 2018. 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.
1. Pasākuma mērķis

Pasākuma saturiskais pārskats

Konkrētais mērķis 2018. gadā: veikt ceļojošās izstādes “TIKS
AIZLIEGTS. Baltijas grāmata 1918-1940” (nosaukums
konkretizēts iepriekšējā pārskata periodā) transportēšanu,
iekārtošanu, atklāšanu un nodrošināt tās publicitāti Lietuvā,
Igaunijā un Latvijā.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir trīs Baltijas valstīs to simtgades
svinību laikā aktualizēt kultūratmiņu par pagājušā gadsimta
starpkaru periodā attīstīto industrijas un mākslas nozari
grāmatniecību. skatot Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kurltūrtelpu
vienotā kontekstā un mijiedarbē.
Ceļojošā izstāde “TIKS AIZLIEGTS. Baltijas grāmata 19182. Īstenoto
aktivitāšu
1940”
apraksts un laika grafiks
Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā (Viļņā) 09.03.-14.05. Igaunijas
Nacionālajā bibliotēkā (Tallinā) 31.07-25.10. un Latvijas
Nacionālajā bibliotēka (Rīgā) 01.11-24.03.
Izstāde Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā (09.03.-14.05.)
Tekstu sagatavošana izstādei 01.01.-15.02.
Izstādes grafiskā dizaina izstrāde 01.01.-01.03.
Izstādes publicitātes kampaņa 01.02.-01.04.
Izstādes transportēšana un iekārtošana 01.03.-08.03.
Izstādes atklāšana 09.03.
Izstādes un pavadošo pasākumu programmas norises
nodrošināšana 09.03.-14.05.
Izstādes demontāža un transports 15.05. – 17.05.
Sagatavošanās darbi izstādei Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā
(t.sk. tekstuālās daļas sagatavošana, publicitātes kampaņas
uzsākšana) 01.01.-30.06.
Izstāde Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā (31.07.-25.10.)
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Sagatavošanās darbi izstādei Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā
(t.sk. tekstuālās daļas sagatavošana, publicitātes kampaņa,
atklāšanas plānošana un nodrošināšana) 01.07.-31.07.
Izstādes transportēšana un iekārtošana 27.07.-31.07.
Izstādes atklāšana 31.07.
Izstādes un pavadošo pasākumu programmas norises
nodrošināšana 01.08.-25.10.
Izstādes demontāža un transports 26.10.-28.10.
Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (01.11.-31.12.)
Sagatavošanās darbi izstādei Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (t.sk.
tekstuālās daļas sagatavošana, publicitātes kampaņas uzsākšana)
01.01.-01.11.
Izstādes transportēšana un iekārtošana 27.10.-01.11.
Izstādes atklāšana 01.11.
Izstādes norises nodrošināšana 01.11.-24.03. (izstāde turpinās līdz
2019.gada 24. martam).
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.)

Baltijas kultūrvēsturē ieinteresētās personas, humanitāro zinātņu
profesionāļi, studenti, pastarpināti: bērni.
Izstāde Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā (09.03.-14.05.)
Apmeklētāju skaits: 3545
12 ekskursijas izstādē (200 apmeklētāji).
Izstāde apmeklējama bez maksas.
Izstāde Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā (31.07.-25.10.)
3485 apmeklētāji.
4 speciāli organizētas ekskursijas, izstādi apmeklē arī ekskursijas
Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā.
Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (01.11.-31.12.)
Apmeklētāju skaits: 6165 (2018. gadā)
4 speciāli organizētas ekskursijas

4. Sadarbības
partneri Marīna Mažvīda Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Igaunijas
(t.sk. reģionu, pilsoniskās Nacionālā bibliotēka, Viļņas Universitāte, Tallinas Universitāte.
sabiedrības u.c. pārstāvji)
5. Pasākumu
ilgtspēja
vērtība

rezultātu Vairota informācija par pirmā neatkarības posma sasniegumiem
/paliekošā grāmatniecībā, poligrāfijā un dizainā Baltijas valstīs.

Izstāde Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā (09.03.-14.05.)
Izstāde un tās atklāšana aprakstīta elektroniskajā izdevumā “Tarp
Knygu”:
6. Pasākuma publicitāte https://www.lnb.lt/naujienos/3012-zurnalo-tarp-knygu-2018-m-3(t.sk.
iespieddarbu,
iasis-numeris-apie-ka-jis
reklāmu,
publisko
Izstāde Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā (31.07.-25.10.)
paziņojumu izvietošana
(piemēram,
tīmekļa
vietnes PBK, 01.08.2018,
adrese,
laikraksta,
mediju, õhtused uudised (alates 12:44), https://tvdom.tv/play_arhivs/pbkraidījuma nosaukums utt.)
eesti/novosti-estonii_199078
Eesti Päevaleht,
01.08.2018, “Keelatud raamatute näitus” (in printed version)
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Tallinna TV,
31.08.2018, “Täna avati kolme Balti riigi suurnäitus”,
https://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/17662-2018-07-31tana-avati-kolme-balti-riigi-suurnaitus
KUKU raadio,
31.07.2018, “Intervjuu: Saade Ave Tölpt kolme Balti riigi ühine
raamatunäitus”,
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-saade-avetolpt-kolma-balti-riigi-uhine-raamatunaitus/
ERR Kultuur,
31.07.2018, “Balti ühisnäitus näitab raamatuid keelu alla läinud
ajastust”,
https://kultuur.err.ee/850352/balti-uhisnaitus-naitab-raamatuidkeelu-alla-lainud-ajastust
Õhtuleht, 28.07.2018,
“Eestisse jõuab Balti raamatuajaloo näitus” (in printed version)
Facebook, 24.07.2018,
“Keelu alla! Balti raamat 1918–1940”,
https://www.facebook.com/events/206399150033936/
Rahvusraamatukogu koduleht, 24.07.2018, “Baltimaade juubeleid
tähistav suurnäitus avatakse peagi Eestis”,
https://www.nlib.ee/et/content/baltimaade-juubeleidt%C3%A4histav-suurn%C3%A4itus-avatakse-peagi-eestis
(English press release underneath the Estonian one)
Rahvusraamatukogu koduleht, 15.03.2018, “Leedus avatud
Baltimaade juubelinäitus jõuab juulis Eesti
Rahvusraamatukokku”, http://vana.nlib.ee/leedus-avatudbaltimaade-juubelinaitus-jouab-juulis-eesti-rahvusraamatukokku/
Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (01.11.-24.03.)
https://www.lnb.lv/lv/izstade-tiks-aizliegts-baltijas-gramata-19181940
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/izstade-tiks-aizliegts.baltijas-gramata-19181940-iepazistina-ar.a110672/
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/31.10.2018-aizliegtas-literaturasizstade-tiks-aizliegts.id143014/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/nacionalajabiblioteka-atklaj-celojoso-izstadi-tiks-aizliegts-baltijas-gramata19181940.a298056/
7. Cita informācija
(kas bija būtiska
īstenošanā )

pasākuma
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II Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji
euro
Izdevumu
klasifikāciju
kodi atbilstoši
ekonomiskajām
kategorijām

Izdevumu klasifikāciju kodu
atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām nosaukums

1

2

1000-9000
1000-4000;
6000-7000
1000-2000
1000
2000
3000
7100-7500
7310

7350

5000; 9000
utt.
* Starpības
pamatojums

Plāns

Izpilde

Starpība*

3

4

5=3-4

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

52 767
52 767

50 312
50 312

2 455
2 455

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas un sociālie
pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti pašvaldībām
noteiktam mērķim
Valsts budžeta transferti valsts
budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām
un budžeta nefinansētām iestādēm
noteiktam mērķim
Kapitālie izdevumi

52 767
4 455
48 312

50 312
4 352
45 960

2 455
103
2 352

Ietaupījums radies, plānojot komandējumus, kā arī darbinieku darba nespējas dēļ.

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

