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LBB ienākumi

• Atlikums no iepriekšējā gada ir 6 326 EUR

• LBB kopējie ienākumi 2017.gadā - 39 490 EUR
• no kuriem EUR sastāda biedru naudas - 4 930 EUR

• ziedojumi un dāvinājumi - 377 EUR 

• saņemtās dotācijas - 13 888 EUR 

• ieņēmumi no saimnieciskās darbības (profesionālās pilnveides pasākumu 
organizēšana) - 15 487  EUR

• citi ieņēmumi - 4 809  EUR



LBB izdevumi 
• LBB kopējie izdevumi 2017.gadā - 26 075 EUR

• no kuriem naudas maksājumi personām – izdevumi statūtos paredzēto mērķu 
un uzdevumu veikšanai  9 147 EUR

• materiālie izdevumi – izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu 
veikšanai – 16 675 EUR

• citi administratīvie un saimnieciskie izdevumi – 252 EUR

• Atlikums gada beigās - 19 802 EUR



LBB darbība

• Pārskata gadā ir bijis aprēķināts un samaksāts Iedzīvotāja ienākuma 
nodoklis no autoratlīdzībām 

• Biedrībai nav nodokļu parādu

• Biedrības valdes locekļi nav saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta 
veida izdevumiem

• Pārskata gadā nav bijuši ar darba līgumiem nodarbināti darbinieki

• Biedru kopsapulce un valdes sēdes tiek noturētas atbilstoši statūtiem. 



LBB darbība
• Atzinīgi vērtējums, ka 2017. gada 3. oktobrī tika apstiprināts LBB 

attīstības un darba plāns 2017.–2020. gadam

• Tajā definēts Biedrības mērķis ir: saliedēt bibliotekāro sabiedrību, 
motivēt profesionālajai pilnveidei, celt bibliotekāra profesijas prestižu 
un iestāties par adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu

• Biedrībā reģistrēts 391 individuālais biedrs un 50 institucionālie biedri.

• Biedrībā darbojas 4 reģionālās nodaļas un 7 tematiskās sekcijas

• Pārskata gadā notikušas 7 (septiņas) LBB valdes sēdes. 

• 2017. gada 22. novembrī parakstīts LBB sadarbības līgums ar Latvijas
Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA). 



LBB darbība

• Sistemātiski veikta komunikācija ar Biedriem, atgriezeniskās saites 
uzturēšana - izveidota biedru vēstkopa, tīmekļu vietnē 
www.bibliotekari.lv un sociālajā tīklā “Facebook” pieejama 
informācija par Biedrību, aktivitātēm un projektiem.

• Reaģējot  uz nozares aktualitātēm un problēmām operatīvi sniegta
informācija un intervijas masu medijiem

http://www.bibliotekari.lv/


LBB sadarbība ar LNB
• Atbalsts profesionālo pilnveides pasākumu organizēšanā

• Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas notikums –
rītdienas vēsture”

• Vadošo bibliotēku speciālistu pasākumi – direktoru un metodiķu semināri

• VKKF projektu realizācijā:
• Neredzamā bibliotēka 

• Lasām Latvijā: laikmetīgu izrāžu-lasījumu cikls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

• Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram



LBB darbība

• Revidenta ziņojums sagatavots, balstoties uz Latvijas Bibliotekāru 
biedrības Gada pārskatu par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 
2017. gada 31. decembrim 


