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ZIŅOJUMS 

pie 2020. gada pārskata 

1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese: 

Biedrība “Latvijas Bibliotekāru biedrība”, 
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423 

2. Organizācijas reģistrācijas numurs un datums: 

40008007789, 12.07.1994. 

3. Ziņas par valdes locekļiem (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums): 

Valdes locekļu sastāvs pārskata perioda sākumā: 
Māra Jēkabsone no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. (ievēlēta par LBB priekšsēdētāju) 
Dace Ūdre no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. (ievēlēta par LBB priekšsēdētājas vietnieci) 
Daiga Puķīte no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. (ievēlēta par LBB priekšsēdētājas vietnieci) 
Elīna Veļa no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. 
Ilona Skorodihina no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. 
Daina Girvaite no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. 
Krista Annija Lauberga no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. 
Madara Maslova-Konrāde no 08.06.2017. līdz 25.06.2020. 

Valdes locekļu sastāvs pārskata perioda beigās: 
Māra Jēkabsone no 26.06.2020. (ievēlēta par LBB priekšsēdētāju) 
Elīna Veļa no 26.06.2020. (ievēlēta par LBB priekšsēdētājas vietnieci) 
Džūlija Sniķere no 26.06.2020. (ievēlēta par LBB priekšsēdētājas vietnieci) 
Gunta Grundmane no 26.06.2020. 
Santa Gudža no 26.06.2020. 
Liene Kainaize no 26.06.2020. 
Ineta Melne no 26.06.2020. 
Ruta Suseja no 26.06.2020. 

Biedrībā reģistrēti 397 individuālie biedri un 78 institucionālie biedri. 

Biedrībā darbojas 4 reģionālās nodaļas un 5 sekcijas. 

4. Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no 
iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm 

Pieredzes apmaiņas, profesionālās pilnveides un bibliotekārās sabiedrības saliedēšanas 
pasākumu organizēšana: semināri, diskusijas, konferences, profesionālās pilnveides un 
pieredzes apmaiņas braucieni. Piedalīšanās Latvijas un ārvalstu profesionālajos forumos, 
Latvijas pārstāvniecība starptautiskajās profesionālajās nozares organizācijās. Projektu izstrāde 
un realizācija. Reģionālo nodaļu un profesionālo interešu sekciju darbības stiprināšana un 
aktivitāšu atbalstīšana. Biedrības tīmekļvietnes www.bibliotekari.lv uzturēšana un darbība 
sociālajā tīklā “Facebook”; biedrības biedru ziņu vēstkopas uzturēšana aktuālās informācijas 
izplatīšanai LBB biedriem; pasākumu fotogrāfiju ievietošana biedrības “Flickr” kontā. 



Biedrības “Latvijas Bibliotekāru biedrība” 
Gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim 

 

3 
 
 

Neprognozētās Covid-19 situācijas dēļ lielākā daļa 2020. gadā plānoto biedrības aktivitāšu tika 
atcelta vai pārcelta uz 2021. gadu. Daļa pasākumu tika organizēta tiešsaistē, tajā skaitā LBB 
kongress un jaunās LBB valdes vēlēšanas. Lai sniegtu atbalstu un motivāciju biedrības 
biedriem, kā arī stiprinātu viņu profesionālo kapacitāti, LBB biedriem tika piedāvāta iespēja 
bez maksas izmantot biedrības iegādāto tiešsaistes norišu organizēšanas platformas “Zoom” 
abonementu savu norišu organizēšanā, ko biedri arī aktīvi izmantoja. 

Visas īstenotās metodes veiktas saskaņā ar biedrības statūtiem un 2017. gada 3. oktobrī 
apstiprināto LBB attīstības un darba plānu 2017.–2020. gadam. Plānā definētais biedrības 
mērķis: saliedēt bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, celt bibliotekāra 
profesijas prestižu un iestāties par adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu. Sakarā ar to, ka 
pārskata gadā notika valdes vēlēšanas un tika ievēlēta jauna valde, 2020. gada 19. oktobrī 
apstiprināts biedrības attīstības un darba plāns nākamajiem trīs gadiem – no 2020. gada līdz 
2023. gadam. Tajā definētais LBB mērķis: stiprināt bibliotēku vērtības izpratni sabiedrībā, 
līdzdarboties nozares attīstībā, iedvesmot un iespējot bibliotekārus, nodrošināt biedrības 
darbības nepārtrauktību. 

5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

LBB ir Latvijas bibliotekāru interešu pārstāvis Kultūras ministrijas Latvijas Bibliotēku padomē. 

LBB valdes priekšsēdētāja regulāri uzrunāta paust viedokli par bibliotekāro darbu un profesiju; 
sniegta informācija un intervijas masu medijiem, publikācijas sociālajos tīklos, nozares 
informācijas resursos un biedrības tīmekļvietnē. 

LBB valdes priekšsēdētāja un citi valdes locekļi regulāri iesaistīti ar nozares attīstību saistītās 
darba grupās. 2020. gadā LBB valdes pārstāvji uzsāka darbu Kultūras ministrijas Arhīvu, 
bibliotēku un muzeju nodaļas iniciētajā darba grupā par bibliotekāra profesijas kartējumu, kā 
arī ar bibliotekāra un informācijas speciālista profesijas standartu atjaunināšanu saistītajās 
darba grupās. 

Lai demonstrētu bibliotekārus kā modernus un IKT jomā balstītus pakalpojumus atbalstošus 
profesionāļus, pirmo reizi LBB vēsturē biedrība 2020. gada 28. februārī–1. martā piedalījās 
Ķīpsalas Grāmatu izstādē. Dalības mērķis bija popularizēt e-grāmatu lasīšanas platformu “3td 
e-GRĀMATU bibliotēka”, lai rosinātu sabiedrību izmantot šo un citus bibliotēku 
pakalpojumus, tādējādi sekmējot arī grāmatniecības jomas attīstību. 

Turpināts darbs ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) jomā. Galvenais šī darba virziena 
mērķis: veicināt Latvijas bibliotekāru izpratni par IAM, sekmējot bibliotēku iesaisti šo mērķu 
sasniegšanā. Kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 
turpināta IAM tēmai veltītu reģionālo semināru sērija – 2020. gadā noorganizēti divi semināri 
(Vidzemes un Latgales reģiona bibliotekāriem). 

Pārskata gadā veiksmīgi pabeigta iepriekšējos periodos iesāktā Latvijas bibliotekāru ētikas 
kodeksa atjaunināšana, kā arī veikti vairāki labojumi biedrības statūtos. 

Pārskata gadā notikušas 5 (piecas) LBB valdes sēdes. 

Organizētie pasākumi: 

Laiks Pasākums Vieta 
28.02.2020. Diskusija ““3td e-GRĀMATU bibliotēkas” veiksmes 

stāsts – ieguvumi lasītājiem, izdevējiem, autoriem” 
Rīga, Latvija 

16.04.2020. Latvijas bibliotekāru 13. kongresa ievadvebinārs Tiešsaiste 
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Laiks Pasākums Vieta 
20.–26.04.2020. Latvijas Bibliotēku nedēļa 2020 “Iedvesmo, iesaisti, 

iespējo, vieno” 
Latvija 

23.04.2020. Latvijas bibliotekāru 13. kongress “Iedvesmo, iesaisti, 
iespējo, vieno” 

Tiešsaiste 

12.–13.06.2020. LBB velobrauciens Zemgale 
17.–30.08.2020. Akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” (LibdayLV) Tiešsaiste 
19.08.2020. LBB Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs 

“Noturīgais tango – augam kopā ar bibliotēku” un gada 
balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2020” pasniegšana 

Vircavas pagasts, 
Latvija 

29.09.2020. LBB pārstāvju tikšanās ar LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 1. kursa 
studentiem 

Rīga, Latvija 

28.10.2020. Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku darbinieku 
seminārs, Dainas Reinfeldes lekcija “Psiholoģiskais 
komforts darba kolektīvā” (LBB Kurzemes nodaļas 
projekts “Bibliotekāru izaugsmes skola”) 

Saldus, Latvija 

24.11.2020. Starptautiska Baltijas jauno bibliotēku un informācijas 
speciālistu konference “4CanGurus 2020” 

Tiešsaiste 

25.11.2020. Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku darbinieku 
seminārs, Līgas Bērziņas lekcija “Robežas darba vidē” 
(LBB Kurzemes nodaļas projekts “Bibliotekāru 
izaugsmes skola”) 

Tiešsaiste 

10.12.2020. LBB Vidzemes nodaļas valdes darba sanāksme Valmiera, Latvija 

Līdzdalība pasākumos un atbalsts pasākumu organizēšanā: 

Laiks Pasākums Vieta 

22.–24.01.2020. Starptautiskais simpozijs BOBCATSSS 2020 “Informācijas 
pārvaldība, viltus ziņas un dezinformācija” 

Parīze, Francija 

28.02.–
01.03.2020. 

Izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2020” Rīga, Latvija 

07.03.2020. Sieviešu dienas Rallijs 2020 Latvija 
21.04.2020. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas vebinārs 

bibliotekāriem – atmiņas un lasījumi rakstnieces, 
dzejnieces un novadnieces Cecīlijas Dineres atcerei 

Tiešsaiste 

22.04.2020. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas tikšanās ar grāmatas 
“Kas te notiek” autoru Rvīnu Vardi 

Tiešsaiste 

13.05.2020. Madonas novada bibliotēkas Eiropas dienai veltīts vebinārs 
Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu 
pašvaldību un skolu bibliotēku darbiniekiem 

Tiešsaiste 

14.05.2020. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāru 
vebinārs un tiešsaistes pasākums – tikšanās ar grāmatas 
“Stuosti iz Aulejis” autori Antru Umbraško 

Tiešsaiste 

26.08.2020. Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 
bibliotekāram” 

Rīga, Latvija 

10.09.2020. Starptautiska konference “Kultūras mantojums nākotnei: 
atklāj, dalies un mācies” 

Viļņa, Lietuva 

14.–17.09.2020. Starptautiska zinātniski-praktiska konference “Zinātne, 
tehnoloģijas un informācija bibliotēkās” 

Tiešsaiste 

22.–25.09.2020. Konference “Occupy Library 2020” Tiešsaiste 
23.09.2020. Vidzemes reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” 
Tiešsaiste 
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Laiks Pasākums Vieta 

09.10.2020. Latgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” 

Tiešsaiste 

22.10.2020. Baltijas bibliotekāru 11. kongress Tiešsaiste 

11.11.2020. Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētā skolēnu patriotiskās 
dzejas konkursa “Latvija, cik daudz Tev vēlos 
teikt!”noslēguma pasākums 

Tiešsaiste 

11.11.2020. Preiļu Galvenās bibliotēkas organizētā dzejnieka Aivara 
Eipura meistarklase skolēnu patriotiskās dzejas konkursa 
“Latvija, cik 
daudz Tev vēlos teikt!” labākajiem autoriem 

Tiešsaiste 

23.11.2020. Profesijas standarta “Bibliotekārs” izstrādes ekspertu 
grupas sanāksme 

Tiešsaiste 

25.11.2020. Ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis lekcija “Ālaves 
muižas parks citu Latvijas ainavu parku kontekstā” Dobeles 
novada Penkules bibliotēkā 

Tiešsaiste 

26.11.2020. Seminārs Kuldīgas reģiona bibliotekāriem Tiešsaiste 
26.11.2020. Valmieras integrētās bibliotēkas 13. dzimšanas dienas 

svinības 
Tiešsaiste 

03.12.2020. Gada noslēguma seminārs Limbažu un Alojas novadu 
bibliotekāriem 

Tiešsaiste 

03.12.2020. Valmieras integrētās bibliotēkas sadarbībā ar Valmieras 
muzeju un LNA Valmieras zonālo valsts arhīvu organizētā 
mācību nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā” 

Tiešsaiste 

08.12.2020. Tukuma reģiona pagastu bibliotekāru seminārs Tiešsaiste 

Projektu īstenošana: 

Profesionālās pilnveides programma “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” 
 Projekta īstenošanas laiks: 31.05.2019.–15.02.2020. 
 Projekta atbalstītājs: VKKF kultūras projektu konkurss 
 Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (LNB) 

Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atbalsts 2020. gadā 
● Projekta īstenošanas laiks: 01.01.–31.12.2020. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF mērķprogramma “Literatūras nozares profesionālu nevaldības 

kultūras organizāciju atbalsts” 
● Projekta īstenotājs: LBB 

Profesionālās pilnveides programma “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” 
● Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2020.–15.03.2021. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF kultūras projektu konkurss 
● Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (LNB) 

4CanGurus 2020 
● Projekta īstenošanas laiks: 01.03.–31.12.2020. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF kultūras projektu konkurss 
● Projekta īstenotājs: LBB Jauno speciālistu sekcija 

Mācies no kaimiņiem 
● Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020.–31.08.2021. 
● Projekta atbalstītājs: Saldus novada pašvaldība 
● Projekta īstenotājs: LBB Kurzemes nodaļa 
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Bibliotekāru izaugsmes skola 
● Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2020.–30.09.2021.) 
● Projekta atbalstītājs: Saldus novada pašvaldība 
● Projekta īstenotājs: LBB Kurzemes nodaļa 

Rakstu krājums “Lasīšanas vēsture Latvijā” 
● Projekta īstenošanas laiks: 19.06.2020.–15.12.2020. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF kultūras projektu konkurss 
● Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (LNB) 

Profesionālās pilnveides programma “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” 
● Projekta īstenošanas laiks: 19.06.2020.–15.04.2021. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF kultūras projektu konkurss 
● Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (LNB) 

Pārstāvniecība starptautiskajās bibliotēku nozares organizācijās un starptautiskā 
sadarbība 

Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA): 
o uzturēta pastāvīga komunikācija ar IFLA valdi un biroju, lai pārstāvētu Latvijas 

bibliotēku intereses un sekotu līdzi starptautiskajām bibliotēku nozares aktualitātēm; 
o sagatavots IFLA stratēģijas 2019.–2024. gadam tulkojums latviešu valodā; papildus tam 

IFLA stratēģijas sauklis “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” tika izvēlēts par 2020. gada 
Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas moto; lai gan Covid-19 pandēmijas 
dēļ vērienīgi ieplānoto klātienes festivālu nācās atcelt un gan LBB kongresa, gan 
Bibliotēku nedēļas norise tika pārcelta uz tiešsaisti, abas aktivitātes noritēja ļoti 
veiksmīgi (kongresā ar videouzrunu uzstājās IFLA prezidente Christine Mackenzie) un 
sasaistes ar IFLA stratēģiju dēļ tika pamanītas un augstu novērtētas arī no IFLA puses 
(sagatavojot īpašu publikāciju par LBB veiksmes stāstu IFLA tīmekļvietnē un LBB 
valdes priekšsēdētājai daloties pieredzē starptautiskajā tiešsaistes konferencē “Occupy 
Library 2020” 2020. gada septembrī); 

o LBB biedre Kristīne Pabērza-Ramiresa strādā IFLA birojā Hāgā par biedru iesaistes 
speciālisti. 

Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju birojs (EBLIDA): 

o uzturēta pastāvīga komunikācija ar EBLIDA valdi un biroju, lai pārstāvētu Latvijas 
bibliotēku intereses un sekotu līdzi starptautiskajām bibliotēku nozares aktualitātēm; 

o trīs vērienīgu EBLIDA anketu – par bibliotēku likumdošanu un normatīvajiem aktiem 
Eiropā, par bibliotēku darbu Covid-19 laikā, par bibliotēku darbu ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu jomā – aizpildīšana un dalība EBLIDA ziņojumu par šiem jautājumiem 
sagatavošanā. 

LBB ir izmantojusi IFLA un EBLIDA materiālus un resursus LBB biedru un visas Latvijas 
bibliotekārās sabiedrības profesionālajā pilnveidē un informēšanā par nozares aktualitātēm, kā 
arī bibliotēku interešu aizstāvības darbā. Informācija par IFLA un EBLIDA aktualitātēm un šo 
organizāciju pasākumos gūto pieredzi izplatīta nozares pasākumos Latvijā, kā arī LBB un 
bibliotēku nozares informācijas kanālos: LBB tīmekļvietnē, Latvijas Bibliotēku portālā, 
sociālajā tīklā “Facebook” u. c. 

Līdzdalība IFLA un EBLIDA ir ļāvusi LBB un tās biedriem iegūt aktuālo profesionālo 
informāciju un pārņemt labākās prakses pieredzi, veidot sadarbību ar citu valstu bibliotekāriem 
un profesionālajām organizācijām, sekmēt bibliotēku jomas attīstību Latvijā un pasaulē. 
Latvijas ieguldījums kā IFLA un EBLIDA biedriem šo organizāciju un globālās bibliotēku 
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nozares attīstībā ir dalīšanās ar Latvijas bibliotēku pieredzi: sniedzot prezentācijas, aizpildot 
aptaujas anketas, paužot Latvijas bibliotēku viedokli dažādos bibliotēku jomas jautājumos. 

Pārskata gadā īpaši stiprināta sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas bibliotekāru biedrībām, kopīgi 
organizējot Baltijas bibliotekāru 11. kongresu. 

6. Skaidrojumi par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

Ieņēmumi, EUR 

Saņemtās biedru naudas 5577 
Saņemtie ziedojumi 0 
Saņemtās dotācijas 16 850 
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 3080 
No ES, EEZ un citām ārvalstu fondiem 
saņemtais finansējums 

0 

Citi ieņēmumi 713 
Kopā 26 220 

Izdevumi, EUR 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un 
uzdevumu veikšanai 

14 672 

Citi izdevumi – administratīvie un 
saimnieciskie izdevumi 

2940 

Kopā 17 612 

Skaidrojums pie Bilances, EUR 

Debitori (airBaltic vaučeris) 289 
Nauda 25 950 
Kopā Aktīvi 26 239 
  
Pamatfonds 0 
Mērķfonds 0 
Rezerves fonds 26 238 
Pārējie kreditori 1 
Kopā pasīvi 26 239 

Rezerves fonds, EUR 

Fonda vērtība gada sākumā 17 919 
Palielinājums 
(Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) 

8319 

Fonda vērtība gada beigās 26 238 

7. Informācija par nodokļiem un nodevām 

Pārskata gadā biedrība ir ieturējusi iedzīvotāju ienākuma nodokli no autoratlīdzībām un 
vienreizēja darba atlīdzībām, kā arī veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
Biedrībai nav nodokļu parādu. 
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8. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē 

Biedrība nav devusi garantijas par citu uzņēmumu saistību izpildi, kas ietekmētu mūsu finanšu 
pārskatus. 

9. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu 
darba algas kopsumma 

Biedrības valdes locekļi nav saņēmuši algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem. 
Pārskata gadā nav bijuši ar darba līgumiem nodarbināti darbinieki. 
 
 
Gada pārskats apstiprināts LBB valdes sēdē 2021. gada 30. martā. 
 
 
2021. gada 30. martā gada pārskatu apstiprināja un Biedrības vārdā parakstīja: 
 
 
Atbildīgā persona: Māra Jēkabsone ___________________ 
  paraksts* 
 
* DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 
 Taksācijas periods 2020 gads 

   EUR 

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Pārskata gads 
Iepriekšējais pārskata 

gads 

I 
BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA 
U.C. GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS 

5577 7648 

II 
SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN 
DĀVINĀJUMI 

0 0 

III SAŅEMTIE MANTOJUMI 0 0 
IV SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS 16 850 10 990 

V 
IEŅĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS 
DARBĪBAS 

3080 11 699 

VI 
NO ES, EEZ UN CITIEM ĀRVALSTU 
FONDIEM SAŅEMTAIS FINANSĒJUMS 

  2468 

VII CITI IEŅĒMUMI 713 6673 
VIII IEŅĒMUMI KOPĀ 26 220 39 477 
IX IZDEVUMI     
1. Naudas maksājumi personām 7990 7352 
2. Materiālu izdevumi 6492 14 094 
3. Algas     
4.  Sociālās apdrošināšanas maksājumi 191 355 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
nolietojums un norakstīšana 

    

6. Citi izdevumi 3229 16 932 
X NODOKĻI     
XI IZDEVUMI KOPĀ 17 901 38 735 

XII IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 8319 742 
    

    
 Māra Jēkabsone   

 31.03.2021.   

 
  



Biedrības “Latvijas Bibliotekāru biedrība” 
Gada pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim 

 

10 
 
 

Bilance (aktīvs) 
 

Bilance uz 2020. gada 31. decembri  EUR 

AKTĪVS 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata 

perioda sākumā 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    
  I Nemateriālie ieguldījumi    
  II Pamatlīdzekļi    

  

1. Nekustamais īpašums    
2. Pārējie pamatlīdzekļi    
II KOPĀ - - 

  III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi    

  

1. Akcijas un daļas    
2. Ilgtermiņa aizdevumi    
III KOPĀ - - 

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPSUMMA - - 
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    
  I Krājumi    

  

1. Materiāli    
2. Preces    
I KOPĀ - - 

  II Debitori 389 79 
  III Vērtspapīri    
  IV Nauda 25 950 17 841 
APGROZĀMO LĪDZEKĻU KOPSUMMA 26 239 17 920 
BILANCE 26 239 17 920 

  
 

  
  

 
  

Māra Jēkabsone  
31.03.2021.   
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Bilance (pasīvs) 
 

Bilance uz 2020. gada 31. decembri  EUR 

PASĪVS 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

I Fondi     

  

1. Pamatfonds     
2. Mērķfondi     
3. Rezerves fonds 26 238 17 919 

I KOPĀ 26 238 17 919 
II Ilgtermiņa kreditori     

  

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     
2. Citi aizņēmumi     

II KOPĀ - - 
III Īstermiņa kreditori     

  

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm     
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     
3. Pārējie kreditori 1 1 

III KOPĀ 1 1 
BILANCE 26 239 17 920 
   
   
 Māra Jēkabsone   
 31.03.2021.  
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 
 

 Taksācijas periods 2020. gads 
   

Nr. 
p.k. 

Rādītāja nosaukums  Pārskata gads, EUR 

I ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ   

II 
PĀRSKATA GADĀ SAŅEMTO ZIEDOJUMU UN 
DĀVINĀJUMU KOPSUMMA 

0 

1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 0 
1.1 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas  
1.2 Ārvalstu juridiskās personas  
1.3 Fiziskās personas (rezidenti) 0 
1.4 Fiziskās personas (nerezidenti)  
1.5 Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji  
1.6 Citi ziedotāji  
2. Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) - 

2.1 Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas  
2.2 Ārvalstu juridiskās personas  
2.3 Fiziskās personas (rezidenti)  
2.4 Fiziskās personas (nerezidenti)  
2.5 Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji  
2.6 Citi ziedotāji  
III ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IZLIETOJUMA KOPSUMMA 0 
1 Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi) 0 

1.1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem  
1.1.1 Sabiedriskā labuma darbībai  
1.1.2 Citiem mērķiem un uzdevumiem  
1.2 Administratīvajiem izdevumiem  
1.3 Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem 0 
2 Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi) - 

2.1 Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem  
2.1.1 Sabiedriskā labuma darbībai  
2.1.2 Citiem mērķiem un uzdevumiem  
2.2 Administratīvajiem izdevumiem  
2.3 Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem  
IV ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS 0 

   
   
 Māra Jēkabsone   
 31.03.2021.  
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Pārskats par Latvijas Bibliotekāru biedrības  
2020. gadā saņemtajiem ziedojumiem 

 
 1. LR Reģistrētās juridiskās personas Reģ. Nr. EUR 
 1. kopā:  0.00 
    
 2. Fiziskās personas (rezidenti)   
1.    
 2. kopā:  0.00 
    
 3. Fiziskās personas (nerezidenti)   
 3. kopā:  0.00 
    
 4. Anonīmie ziedojumi   
 4. kopā:  0.00 
    
 Saņemtie ziedojumi kopā:  0.00 

 
   
   
 Māra Jēkabsone   
 31.03.2021.  
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