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ZIŅOJUMS 
pie 2021. 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 periodā: 
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 reģistrēts 401 individuālais biedrs un 87 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; video 
ievietošana biedrības “YouTube” kontā. 
Tā kā 2021. gadā turpinājās Covid-19 pandēmijas ierobežojumi saistībā ar epidemioloģisko 
situāciju, lielākā daļa 2021. gadā organizēto biedrības aktivitāšu notika tiešsaistē, dažas 
aktivitātes tika pārceltas uz 2022. gadu. Veiksmīgi tika turpināta iepriekšējā gadā iesāktā 
pieredze – 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 – pavisam kopā, izmantojot šo piedāvājumu, 
noorganizētas 33 tiešsaistes aktivitātes. Covid-19 kontekstā pārskata gadā veiktas vēl vairākas 
svarīgas aktivitātes: akcija “Bibliotekāri un lasītāji vakcinējas”, kuras mērķis bija mudināt 
Latvijas bibliotekārus un iedzīvotājus vakcinēties – sociālajos medijos tika ievietoti 
individualizēti biedrības valdes locekļu, reģionālo nodaļu un sekciju vadītāju, kā arī 
bibliotekāru aicinājumi; sagatavots un izsludināts paziņojums/aicinājums par bibliotēku iesaisti 

http://www.bibliotekari.lv/


Biedrības “Latvijas Bibliotekāru biedrība” 
Gada pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 

3 
 
 

 

sabiedrības izglītošanā par vakcinēšanos pret Covid-19, aicinot Latvijas bibliotekārus izplatīt 
ticamu un pārbaudītu informāciju par vakcinēšanos pret Covid-19, aktīvi mudināt vietējo 
kopienu vakcinēties, ar savu piemēru demonstrēt vakcinācijas nepieciešamību un informatīvi 
un solidāri atbalstīt medicīnas personālu un citus Covid-19 ierobežošanā iesaistītos. 
Visas īstenotās aktivitātes, darba formas un metodes veiktas saskaņā ar biedrības statūtiem un 
2020. gada 19. oktobrī apstiprināto biedrības attīstības un darba plānu 2020. 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. 
Pārskata gadā veiktas vairākas vērienīgas bibliotēku interešu aizstāvības aktivitātes: sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo bibliotēku noorganizēts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress un 
izsludināta kongresa rezolūcija; sadarbībā ar Latvijas Bibliotēku padomi un Latvijas 
Akadēmisko bibliotēku asociāciju sagatavota un nosūtīta vēstule Izglītības un zinātnes 
ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas Pašvaldību 
savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrībai, 
Rektoru padomei un visām Latvijas pašvaldībām ar mērķi pievērst uzmanību situācijai ar 
Latvijas bibliotekāru atalgojumu; pēc biedrības iniciatīvas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku un izdevniecību “Skolas Vārds” sagatavots un publiskots digitālais speciālizdevums 
“Skolas Bibliotēka” par kvalitatīviem skolas bibliotēkas pakalpojumiem, mūsdienīgu 
bibliotēkas infrastruktūru, drošticamiem resursiem un lietpratīgu personālu. 
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, piemēram, Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas iniciētajā 
darba grupā par bibliotēku nozares profesiju kartējumu, jaunās Bibliotēku nozares stratēģijas 
izstrādes darba grupā un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studiju virziena 
“Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditācijas darba grupā. 

Turpināts darbs ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) jomā. 2021. gada nogalē noslēdzās 
trīs gadus ilgušais Latvijas Bibliotekāru biedrības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas projekts “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs 
būvējam šo pasauli paši”. Projekta mērķis bija aktualizēt bibliotēku lomu un iesaisti IAM 
sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes 
stāstos, lai stiprinātu bibliotekāru kapacitāti, motivāciju un pārliecību IAM jomā. 2019. un 
2020. gadā organizēto 5 semināru ciklu noslēdza konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu 
muzejos un bibliotēkās”, kuru 2021. gada 23.–24. septembrī tiešsaistē noskatījās vairāk nekā 
1000 skatītāju. Konference piedāvāja vietēja un starptautiska mēroga nozaru ekspertu 
priekšlasījumus un praktiskas darbnīcas, lai gūtu zināšanas, izmēģinātu noderīgus rīkus un 
tīklotos ar Baltijas valstu kolēģiem. Konferences organizētāji – Latvijas Nacionālā bibliotēka, 
Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Muzeju biedrība un UNESCO Latvijas Nacionālā 
komisija sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas bibliotekāru un muzeju biedrībām. Projekta 
rezultāts ir arī rakstisks apkopojums par Latvijas bibliotēku pieredzi IAM īstenošanā. 
Apkopojums sagatavots latviešu valodā, un saīsinātā veidā – angļu valodā. 
Pārskata gadā notikušas 6 (sešas) LBB valdes sēdes. 

http://www.bibliotekari.lv/wp-content/uploads/2020/10/LBB_attistibas_un_darba_plans_2020-2023.pdf
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Organizētie pasākumi: 
Laiks Pasākums Vieta 
22.02.2021.  Vebinārs Latvijas bibliotekāriem par Eiropas 

struktūrfondu un investīciju fondu (European Structural 
and Investment Funds, ESIF) finansēšanas iespējām 
2021.–2027. gadā 

Tiešsaiste 

14.–15.04.2021. Latvijas Bibliotēku festivāls “Darīt neticamo!” (Latvijas 
bibliotekāru 21. konference un Bibliotēku ideju tirgus) 

Tiešsaiste 

19.–25.04.2021. Bibliotēku nedēļa “Darīt neticamo!” Tiešsaiste 
12.05.2021. Zemgales reģionālais seminārs “Publisko, bērnu un 

skolu bibliotēku loma lasītprieka veicināšanā jeb ikviens 
ir neatkārtojams un neviens nav neaizvietojams” 

Tiešsaiste 

14.05.2021. Latgales nodaļas konference “Pašizglītība personības 
attīstībai” 

Tiešsaiste 

27.05.2021. Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta 
bibliotēka – vieta kopienas attīstībai” 

Tiešsaiste 

28.–29.07.2021. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets Kuldīga, Latvija, 
un tiešsaiste 

20.–21.08.2021. LBB literārais pārgājiens Skrīveri–Ogre–
Ikšķile, Latvija 

25.08.2021. Zemgales vasaras seminārs “Bibliotekāru iedvesmas un 
radošuma skola” 

Dobele, Latvija 

20.09.–03.10.2021. Jauno speciālistu sekcijas akcija “Viena diena 
bibliotēkas dzīvē” (LibdayLV) 

Tiešsaiste 

23.–24.09.2021. Konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un 
bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” 

Tiešsaiste 

14.12.2020. Zemgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas 
kaleidoskopā” 

Bauska, Latvija 

Līdzdalība pasākumos un atbalsts pasākumu organizēšanā: 
Laiks Pasākums Vieta 
21.01.2021. Kurzemes bibliotekāru konference “Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 
Tiešsaiste 

22.01.2021. LNB Kompetenču attīstības centra organizētās Bibliotēku 
izglītojošās darbības domnīcas 2021 ievaddomnīca 

Tiešsaiste 

20.02.2021. Valmieras bibliotēkas Ģimeņu rīta cikla pasākums 
“Virtuālās vides apdraudējumi un riski, kādiem pakļauti 
bērni interneta vidē” 

Tiešsaiste 

23.02.2021. Gulbenes novada bibliotēkas vebinārs Gulbenes novada 
pedagogiem “Eiropas latviešu jaunieša patriotisms” 

Tiešsaiste 

25.02.2021. Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: bibliotēku interešu 
aizstāvība 

Tiešsaiste 

25.02.2021. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
Informācijas un dokumentācijas apakškomisijas sēde 

Tiešsaiste 

26.02.2021. Kultūras ministrijas sanāksme par Latvijas Kultūras 
akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas studiju programmu 
saikni ar kultūras nozares un radošo industriju vajadzībām 

Tiešsaiste 

05.03.2021. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas tikšanās ar grāmatas 
“Tikšanās uz siržu laipas. Trīspuksti” autori Egitu Terēzi 
Jonāni 

Tiešsaiste 

08.03.2021. Valmieras bibliotēkas pasākums “Rozes diena 2021” Tiešsaiste 
10.03.2021. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieku darba 

seminārs 
Tiešsaiste 

http://www.bibliotekari.lv/?p=8674
http://www.bibliotekari.lv/?p=8240
http://www.bibliotekari.lv/?p=9023
http://www.bibliotekari.lv/?p=8038
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Laiks Pasākums Vieta 
10.03.2021. LNB īstenotā projekta “Zenit stāsti” seminārs Tiešsaiste 
11.–12.03.2021. Valmieras bibliotēkas pasākums “Virtuālā izmeklēšana 

bibliotēkā” 
Tiešsaiste 

17.03.2021. Pierīgas novada bibliotēku novadpētniecības koncepcijas 
izstrādes darba grupas tikšanās 

Tiešsaiste 

23.03.2021. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
Informācijas un dokumentācijas apakškomisijas sēde 

Tiešsaiste 

31.03.2021. Valmieras bibliotēkas seminārs publisko un skolu 
bibliotēku bibliotekāriem 

Tiešsaiste 

01.04.2021. Valmieras bibliotēkas pasākums “Tikšanās ar Andri 
Akmentiņu” 

Tiešsaiste 

07.04.2021. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darba seminārs Tiešsaiste 
13.04.2021. Pierīgas novada bibliotēku novadpētniecības koncepcijas 

izstrādes darba grupas tikšanās 
Tiešsaiste 

29.04.2021. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
Informācijas un dokumentācijas apakškomisijas sēde 

Tiešsaiste 

30.04.2021. Jelgavas pilsētas bibliotēkas sarunu rīts “Roku rokā ar 
bibliotēku” 

Tiešsaiste 

13.05.2021. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas 
Informācijas un dokumentācijas apakškomisijas sēde 

Tiešsaiste 

13.05.2021. Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 
bibliotekāram” 

Tiešsaiste 

15.05.2021. Jelgavas Miezītes bibliotēkas pasākums “Pāri robežām” Tiešsaiste 
19.05.2021. Krievijas Bibliotekāru kongresa sesija “Pasaules 

bibliotekāru asociācijas” (“Library Associations of the 
World” at the All-Russian Library Congress) 

Tiešsaiste 

31.05.2021. Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieku 
profesionālās pilnveides pasākums 

Tiešsaiste 

08.06.2021. Saldus pilsētas bibliotēkas organizētais virtuālais simtgades 
jubilejas pasākums “Valdemāram Ancītim – 100” 

Tiešsaiste 

09.06.2021. Bauskas Centrālās bibliotēkas organizētā praktiskā 
nodarbība “Dzimtu vēstures pētniecība un ciltskoka 
veidošana” 

Tiešsaiste 

10.06.2021.  Igaunijas bibliotekāru domnīca par ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem “Bibliotēkas dzīvei” 

Tiešsaiste 

11.06.2021. 29. EBLIDA biedru kopsapulce un konference Tiešsaiste 
30.06.2021. Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku darbinieku seminārs, 

Jolantas Borītes lekcija “Dizaina domāšana. Dizaina 
domāšanas metodes un to pielietošana” 

Tiešsaiste 

30.06.2021. Starpnozaru koalīcijas ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ieviešanai sanāksme 

Tiešsaiste 

08.–09.07.2021. Ungārijas Bibliotekāru biedrības konference “Bibliotēkas 
strādā ar paaudzēm” (Libraries serving generations) 

Tiešsaiste 

17.–19.08.2021. Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 
federācijas (IFLA) ģenerālkonference 

Tiešsaiste 

30.08.2021. Kurzemes nodaļas projekta “Mācies no kaimiņiem” 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Mažeiķu bibliotēkām 

Mažeiķi, Lietuva 

03.09.2021.  Baltijas bibliotēku jauno speciālistu tikšanās Tiešsaiste 
15.09.2021. Salaspils novada bibliotēkas organizētais konkurss “Skaļās 

lasīšanas sacensība” Pierīgas reģiona fināls 
Tiešsaiste 

18.–19.10.2021. Nodarbība publisko bibliotēku direktoriem “Statistikas un 
ietekmes datu izmantošana pierādījumos balstītu stāstu 
stāstīšanā” 

Tiešsaiste 
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Laiks Pasākums Vieta 
20.10.2021. Tikšanās ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 

fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 
bakalaura programmas “Informācijas pārvaldība” 1. kursa 
studentiem 

Rīga, Latvija 

20.10.2021. Pierīgas reģiona bibliotekāru novadpētniecības seminārs Tiešsaiste 
21.10.2021. Salaspils novada bibliotēkas organizētā Bērnu un jauniešu 

žūrijas dalībnieku tikšanās 
Tiešsaiste 

22.10.2021. Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 19. 
konference “Inovatīvi pakalpojumi bibliotēkās – pieredze, 
risinājumi, nākotnes vīzijas” 

Tiešsaiste 

09.11.2021. Nodarbība publisko bibliotēku direktoriem “Bibliotēkas 
pakalpojumu menedžmenta un attīstīšanas pieredze 
Igaunijā” 

Tiešsaiste 

10.11.2021.  Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieku 
profesionālās pilnveides pasākums 

Tiešsaiste 

12.11.2021. Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas organizētā tiešsaistes 
saruna ar žurnālisti, rakstnieci Moniku Zīli VKKF 
atbalstītā projekta ietvaros 

Tiešsaiste 

16.11.2021. Bauskas Centrālās bibliotēkas organizētais Ziemeļvalstu 
literatūras nedēļas pasākums “Sapņi un ilgošanās” 

Tiešsaiste 

25.11.2021. Limbažu novada bibliotēku darbinieku seminārs Tiešsaiste 
30.11.2021. Paneļdiskusija “Globālās bibliotēkas” 19. Sanktpēterburgas 

Starptautiskā kultūras foruma ietvaros (panel discussion 
“Global Libraries” of the IX St. Petersburg International 
Cultural Forum) 

Tiešsaiste 

22.12.2021. Bauskas Centrālās bibliotēkas pasākums “Personība par 
persoību: Žolude par Poruku” 

Tiešsaiste 

23.12.2021. Pierīgas reģiona bibliotekāru gada noslēguma seminārs Tiešsaiste 

Projektu īstenošana: 
Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atbalsts 2021 

● Projekta īstenošanas laiks: 01.01.–31.12.2021. 
● 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) 

Mācies no kaimiņiem 
● Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020.–31.08.2021. 
● Projekta atbalstītājs: Saldus novada pašvaldība 
● Projekta īstenotājs: LBB Kurzemes nodaļa 

Bibliotekāru izaugsmes skola 
● Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2020.–30.09.2021. 
● Projekta atbalstītājs: Saldus novada pašvaldība 
● Projekta īstenotājs: LBB Kurzemes nodaļa 

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) 
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Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku 
vadītājiem 

● Projekta īstenošanas laiks: 01.09.–31.12.2021. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF kultūras projektu konkurss 
● Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (LNB) 

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vietējās kopienas attīstības 
centrs” Zemgales pagastu bibliotekāru diskurss 

● Projekta īstenošanas laiks: 01.05.–30.06.2021. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF atbalstītā “Zemgales kultūras programma 2021” 
● Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (LNB) 

Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vietējās kopienas attīstības 
centrs”. Kurzemes pārstāvniecība 

● Projekta īstenošanas laiks: 01.05.–30.06.2021. 
● Projekta atbalstītājs: VKKF atbalstītā “Kurzemes kultūras programma 2021” 
● 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 un bibliotekāru intereses un sekotu līdzi starptautiskajām nozares 
aktualitātēm; 

o veikta vairāku IFLA aptaujas anketu aizpildīšana sniedzot aktuālo informāciju par 
Latvijas bibliotēkām un situāciju Latvijas bibliotēku nozarē un pārstāvot Latvijas 
bibliotēku un bibliotekāru viedokli; 

o biedrības biedri piedalījās ikgadējā IFLA ģenerālkonferencē tiešsaistē; 
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 un bibliotekāru intereses un sekotu līdzi starptautiskajām nozares 
aktualitātēm; 

o veikta vairāku EBLIDA aptaujas anketu aizpildīšana un dalība EBLIDA ziņojumu 
sagatavošanā; 

o pateicoties aktīvai LBB un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) sadarbībai, Latvijas 
bibliotēku jomas pārstāvji ir pārstāvēti visās trīs EBLIDA ekspertu un darba grupās: 
LNB Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs Jurģis Īvāns – EGIL (Informācijas 
normatīvā ietvara ekspertu grupa, Expert Group on Information Law), LNB Bibliotēku 
attīstības centra tīmekļa resursu redaktore, LBB sekretāre Kristīne Deksne – ELSIA 
(Eiropas bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības ieviešana un novērtēšana, European 
Libraries and Sustainable Development Implementation and Assessment), LNB 
direktors Andris Vilks – LIBLEG (Eiropas bibliotēku likumdošanas un politikas darba 
grupa, Working Group on Library Legislation and Policy in Europe); 

o sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku EBLIDA izpildkomitejas vēlēšanām tika 
izvirzīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktore, LBB biedre 
Katrīna Kukaine, kura 2021. gada jūnijā tika ievēlēta EBLIDA izpildkomitejā; 

o sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku viena no EBLIDA izpildkomitejas sēdēm 
notika Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

LBB ir izmantojusi IFLA un EBLIDA materiālus un resursus LBB biedru un visas Latvijas 
bibliotekārās sabiedrības profesionālajā pilnveidē un informēšanā par nozares aktualitātēm, kā 
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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 
nozares attīstībā ir dalīšanās ar Latvijas bibliotēku pieredzi: sniedzot prezentācijas, aizpildot 
aptaujas anketas, paužot Latvijas bibliotēku viedokli dažādos bibliotēku jomas jautājumos. 
Gada sākumā LBB publiskoja EBLIDA ziņojuma “Domāt neiedomājamo. Ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem atbilstoša un no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2021.–2027.) 
finansēta Eiropas bibliotēku programma pēc Covid-19 krīzes” (Think the unthinkable. A post 
Covid-19 European Library Agenda meeting Sustainable Development Goals and funded 
through the European Structural and Investment Funds (2021–2027)) tulkojumu latviešu 
valodā. Ziņojuma mērķis ir palīdzēt Eiropas bibliotēkām atrast piemērotu stratēģiju 
finansējuma piesaistei un politikas veidošanai saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un Eiropas normatīvo ietvaru. Lai pievērstu Latvijas bibliotekāru 
uzmanību šim ziņojumam un iedrošinātu Latvijas bibliotēkas īstenot tajā atspoguļotos 
ieteikumus un praksi, ziņojuma sauklis (“Domāt neiedomājamo” – Think the Unthinkable), to 
nedaudz pārfrāzējot tika izmantots par pārskata gadā organizētās Bibliotēku nedēļas un Latvijas 
Bibliotēku festivāla moto – “Darīt neticamo!”. Pārskata gadā biedrības organizētajos 
pasākumos uzstājās gan IFLA prezidente Barbara Lisona, gan EBLIDA prezidents Tons van 
Vlimerens un EBLIDA direktors Džuzepe Vitjelo.  

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

Saņemtās biedru naudas 4655.07 
Saņemtie ziedojumi 22.00 
Saņemtās dotācijas 16 154.00 
Atgrieztas dotācijas (neizlietotais projektu 
finansējums) 

-3535.00 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2245.00 
No ES, EEZ un citām ārvalstu fondiem 
saņemtais finansējums 

0 

Citi ieņēmumi t. sk. atbalsta finansējums 2270.99 
Atgriezts atbalsta finansējums -5.00 
Kopā 21 807.06 

Izdevumi, EUR 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un 
uzdevumu veikšanai 

25 660.78 

Citi izdevumi – administratīvie un 
saimnieciskie izdevumi 

3141.82 

Kopā 28 802.60 

Skaidrojums pie Bilances, EUR 

Nauda 19 283.30 
Kopā Aktīvi 19 283.30 
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Pamatfonds 0 
Mērķfonds 0 
Rezerves fonds 19 242.35 
Pārmaksātie komandējumu izdevumi 40.95 
Kopā pasīvi 19 283.30 

Rezerves fonds, EUR 

Fonda vērtība gada sākumā 26 237.89 
Samazinājums 
(Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem) -6995.54 

Fonda vērtība gada beigās 19 242.35 

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. 

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 ir bijis noslēgts viens uzņēmuma līgums par kopējo atalgojuma summu EUR 
2966,16 (VKKF projekts “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo kompetenču attīstīšana 
Latvijas bibliotēku vadītājiem”). 
 
 
Gada pārskats apstiprināts LBB valdes sēdē 2022. gada 31. martā. 
 
 
2022. gada 31. 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 2021 gads 
   EUR 
Nr. 
p.k. Rādītāja nosaukums  Pārskata gads  Iepriekšējais 

pārskata gads 

I BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C. 
GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS 4,655.07 5,577 

II SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMI 22.00   
III SAŅEMTIE MANTOJUMI 0.00 0 
IV SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS 12,619.00 16,850 
V IEŅĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 2,245.00 3,080 

VI NO ES, EEZ UN CITIEM ĀRVALSTU FONDIEM 
SAŅEMTAIS FINANSĒJUMS     

VII CITI IEŅĒMUMI 2,265.99 713 
VIII IEŅĒMUMI KOPĀ 21,807.06 26,220 
IX IZDEVUMI     
1. Naudas maksājumi personām 10,176.10 7,989 
2. Materiālu izdevumi 14,637.80 6,492 
3. Algas     
4.  Sociālās apdrošināšanas maksājumi 846.88 191 

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana     

6. Citi izdevumi 3,141.82 3,229 
X NODOKĻI     
XI IZDEVUMI KOPĀ 28,802.60 17,901 

XII IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA -6,995.54 8,319 
    

    
 Māra Jēkabsone  
    

 2022. gada 31. marts   
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