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ZIŅOJUMS 

pie 2019. 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 08.06.2017. (ievēlēta par LBB priekšsēdētāju) 

Dace Ūdre no 08.06.2017. (ievēlēta par LBB priekšsēdētājas vietnieci) 

Daiga Puķīte no 08.06.2017. (ievēlēta par LBB priekšsēdētājas vietnieci) 

Elīna Veļa no 08.06.2017. 

Ilona Skorodihina no 08.06.2017. 

Daina Girvaite no 08.06.2017. 

Krista Annija Lauberga no 08.06.2017. 

Madara Maslova-Konrāde no 08.06.2017. 

Biedrībā reģistrēti 433 individuālie biedri un 66 institucionālie biedri. 

Biedrībā darbojas 4 reģionālās nodaļas un 5 sekcijas. 17.04.2019. biedrības sekciju sapulču 

norises laikā tika pieņemts lēmums Bibliotēku attīstības sekciju pārsaukt par Bibliotēku 

mārketinga sekciju. 

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”. 

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 ir: saliedēt bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, celt bibliotekāra 

profesijas prestižu un iestāties par adekvātu bibliotekāru darba novērtējumu. 

Turpināts darbs pie 2018. gadā ieviestās biedrības ziņu vēstkopas attīstīšanas, lai efektīvāk 

izplatītu informāciju LBB biedriem, kā arī gūtu tūlītēju atgriezenisko saiti. 2019. gada sākumā 

tika apzināts biedrības digitālo fotogrāfiju arhīvs, kā rezultātā biedrības “Flickr” kontā 

publicētas ikgadējo konferenču un kongresu fotogrāfijas sākot ar 2004. gadu. 

http://www.bibliotekari.lv/
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5. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas 

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

Sniegta informācija un intervijas masu medijiem, publikācijas sociālajos tīklos, nozares 

informācijas resursos un biedrības tīmekļvietnē. 

Īpaši aktīvi pārskata gadā veikts bibliotēku interešu aizstāvības darbs. No 18. janvāra līdz 

2. februārim piecās mazās Latvijas lauku bibliotēkās notika mūzikas apvienības “Nielslens 

Lielsliens” organizēta akcija mazo lauku bibliotēku atbalstam. Pēc pašu iniciatīvas LBB aktīvi 

piedalījās šajā akcijā – gan popularizējot to tīmekļa resursos, gan piedaloties klātienē teju visos 

šīs akcijas pasākumos un paužot profesionālu skatījumu uz mazo lauku bibliotēku situāciju un 

attīstības perspektīvām. 

16.04.2019. Latvijas bibliotekāru 20. konferences LBB biedru kopsapulcē vienbalsīgi tika 

pieņemts Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai. Aicinājums nosūtīts Kultūras 

ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību 

savienībai. Ar šo dokumentu LBB aicināja saglabāt bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, 

lai iedzīvotājiem visā Latvijā tiktu nodrošināti kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi. 

Tāpat LBB aicināja nodrošināt bibliotēku darbības īstenošanai un attīstībai nepieciešamo 

finansējumu, īpaši veicinot kvalitatīva bibliotēku krājuma veidošanu, modernas un efektīvas 

bibliotēku informācijas un komunikācijas infrastruktūras uzturēšanu un bibliotekāra 

pienākumiem, kompetencei un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu. LBB arī rosināja valsts 

iestādes un pašvaldības intensīvāk izmantot bibliotēku pakalpojumus, tādējādi nodrošinot 

bibliotēku atdevi, kā arī aicināja bibliotēku attīstību iekļaut valsts un pašvaldību stratēģiskās 

plānošanas dokumentos, un regulāri sekot līdzi gan bibliotēku attīstībai, gan kvalitātei. 

Par īpašu biedrības sasniegumu pārskata gadā uzskatāma LBB valdes priekšsēdētājas dalība 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) izstrādes darba grupā 

“Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”. Dalība darba grupā tika uzsākta pēc 

personīgas valdes priekšsēdētājas Māras Jēkabsones iniciatīvas, aktīvi reaģējot uz pirmo 

publisko dokumenta apspriešanu. Darbs rezultējās ar to, ka bibliotēkas tiešā veidā pirmo reizi 

ir iekļautas tik augsta līmeņa stratēģiskās plānošanas dokumentā. 

Liels akcents pārskata gadā tika likts uz stereotipu laušanu par bibliotekāra profesiju. Pirmkārt, 

tas tika īstenots, ar LBB komandu piedaloties “NuKo.lv” Sieviešu rallijā, tādējādi demonstrējot, 

ka bibliotekāres nebūt nav “pelēkas peles”, bet gan pievilcīgas un atraktīvas, drosmīgas, 

attapīgas un ar humora izjūtu apveltītas sievietes. Otrkārt, pirmo reizi LBB vēsturē īpaša 

uzmanība tika pievērsta tādam jautājumam kā “bibliotekāru mode”. Vesela Bibliotēku festivāla 

diena tika atvēlēta Bibliotekāru modes un stila dienai, kuras laikā notika gan izglītojošas lecijas, 

gan atraktīvi priekšnesumi, tajā skaitā īsta dzīvā Bibliotekāru modes skate. Bibliotekāru modes 

un stila dienu ievadīja LBB akcija sociālajos medijos, kur bibliotekāri tika aicināti dalīties ar 

savām fotogrāfijām, demonstrējot savu izskatu gan ikdienā, gan svētku reizēs, tādējādi 

apliecinot, ka bibliotekāri ir moderni un pievilcīgi cilvēki, nevis tādi, kādus tos ik pa laikam 

ataino dažādos medijos. Bibliotekāru modes akcija guva plašu atsaucību bibliotekāru vidū, 

stiprināja viņu pašapziņu un pārliecību, kā arī demonstrēja bibliotekāra profesiju sabiedrībai no 

pavisam cita skata punkta. 

Izvērsta darbība pārskata periodā notika arī darbā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

(IAM). Galvenais šī darba virziena mērķis bija veicināt Latvijas bibliotekāru izpratni par IAM, 

tādējādi sekmējot bibliotēku iesaisti šo mērķu sasniegšanā. Kopā ar līdzdalību trīs IAM tēmai 

veltītu semināru organizēšanā, LBB ir iztulkojusi latviešu valodā IFLA izdevumu “Bibliotēkas 

un ilgtspējīgas attīstības mērķi: stāstu veidošanas rokasgrāmata (Libraries and the Sustainable 

Development Goals: A Storytelling Manual) un IAM stāstu stāstīšanas plūsmkarti. 31.10.2019. 

LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un sekretāre Kristīne Deksne piedalījās Starpnozaru 
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koalīcijas ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai dibināšanas pasākumā un ir oficiāla šīs 

koalīcijas dalībniece. 

Pārskata gadā notikušas 4 (četras) LBB valdes sēdes. 

Organizētie pasākumi: 

Laiks Pasākums Vieta 
02.–08.03.2019. LBB mācību mobilitāte projekta “Latvijas bibliotekāru – 

pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču 

paaugstināšana” ietvaros 

Alkala de 

Enaresa, Spānija 

16.–17.04.2019. Latvijas Bibliotēku festivāls 2019 “Bibliotēkas – dialogs 

ceļā uz pārmaiņām” (16.04. Latvijas bibliotekāru 20. 

konference un LBB Gada balvas pasniegšana, 17.04. 

Bibliotekāru modes un stila diena un LBB sekciju 

sapulces) 

Rīga, Latvija 

22.–28.04.2019. Latvijas Bibliotēku nedēļa 2019 “Bibliotēkas – dialogs 

ceļā uz pārmaiņām” 

Latvija 

2018. g. decembris–

2019. g. aprīlis 

Akcija “Bibliotekāru mode” Latvija 

08.05.2019. LBB Zemgales nodaļas pavasara reģionālais seminārs 

“Praktiskais radošums darba kolektīva labizjūtai – “Lai 

ko Tu domā, domā CITĀDI!”” un balvas “Gada 

bibliotekārs Zemgalē 2019” pasniegšana 

Jelgava, Latvija 

14.06.2019. LBB Jauno speciālistu sekcijas 3. biedru seminārs Preiļi, Latvija 

01.–10.07.2019. LBB profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Bavārijas bibliotēkām 

Vācija 

05.07.2019. LBB Jauno speciālistu sekcijas 4. biedru seminārs Madona, Latvija 

16.–17.07.2019. LBB Vidzemes nodaļas 22. vasaras saiets-konference 

“Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai” 

Gulbene, Latvija 

09.–10.08.2019.  LBB pārgājiens gar Daugavas lokiem Latgale, Latvija 

12.–13.08.2019. LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras skola “Bibliotēka – 

vieta skaņai, atskaņai un noskaņai” 

Ventspils, 

Latvija 

15.08.2019. LBB Jauno speciālistu sekcijas 5. biedru seminārs Kuldīga, Latvija 

20.08.2019. LBB Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs “Vasaras 

iedvesmas un radošuma skola” 

Bikstu pagasts, 

Latvija 

20.09.2019. LBB Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konference 

“Bibliotēka – vieta, kur gribas atgriezties!” 

Preiļi, Latvija 

13.11.2019. LBB Zemgales nodaļas rudens reģionālais seminārs 

“Bibliotēkas – VISUMA CENTRS” 

Bauska, Latvija 

09.–15.12.2019. Akcija “Viena diena bibliotēkas dzīvē” (LibdayLV) Latvija 

Līdzdalība pasākumos un atbalsts pasākumu organizēšanā: 

Laiks Pasākums Vieta 

18.01.2019. “Nielslens Lielsliens” dzejas un mūzikas vakars mazo 

bibliotēku atbalstam Drustu pagasta Gatartas bibliotēkā 

Gatarta, Latvija 

26.01.2019. “Nielslens Lielsliens” dzejas un mūzikas vakars mazo 

bibliotēku atbalstam Skultes pagasta Stienes bibliotēkā 

Stiene, Latvija 

02.02.2019. “Nielslens Lielsliens” dzejas un mūzikas vakars mazo 

bibliotēku atbalstam Rubas pagasta Līkupēnu bibliotēkā 

Veclīkupēni, 

Latvija 

09.03.2019. “NuKo.lv” Sieviešu rallijs Rīga, Latvija 
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Laiks Pasākums Vieta 

04.04.2019. Seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: 

mēs būvējam šo pasauli paši” 

Rīga, Latvija 

24.–25.04.2019. Krievijas Bibliotekāru biedrības sesija “Spēcīga 

profesionālā asociācija → stipras bibliotēkas → stipra 

sabiedrība” 

Maskava, Krievija 

02.05.2019. LBB valdes pārstāvju tikšanās ar LU Sociālo zinātņu 

fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas 

1. kursa studentiem 

Rīga, Latvija 

09.05.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

16.05.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

20.05.2019. Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

Rīga, Latvija 

23.05.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

27.–29.05.2019. Lietuvas Pašvaldību publisko bibliotēku biedrības 

starptautiskā konference “Bibliotēku pārmaiņu evolūcija: 

mākslīgais intelekts un emocionālā inteliģence” 

Nida, Lietuva 

30.05.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

05.06.2019. “Latvijas Avīzes” diskusija par kultūras darbinieku 

atalgojumu 

Rīga, Latvija 

06.06.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

07.06.2019. LBB valdes pārstāvju tikšanās ar Lietuvas Bibliotekāru 

biedrības grupu 

Rīga, Latvija 

13.06.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

18.06.2019. Baltijas valstu bibliotekāru biedrību vadošā sastāva 

tikšanās par Baltijas bibliotekāru kongresa (CoBaL) 

organizāciju 2020. gadā Igaunijā un citiem sadarbības 

jautājumiem 

Pērnava, Igaunija 

20.06.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

24.–25.06.2019. EBLIDA/NAPLE 27. konference Dublina, Īrija 

27.06.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

27.–28.06.2019. Baltijas jauno speciālistu saiets Tallina, Igaunija 

11.07.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

24.–30.08.2019. IFLA 85. ģenerālkonference Atēnas, Grieķija 

24.09.2019. Smiltenes novada bibliotēku darbinieku seminārs Smiltene, Latvija 

24.09.2019. NAP2027 izstrādes darba grupas “Kultūra un sports aktīvai 

un pilnvērtīgai dzīvei” sanāksme 

Rīga, Latvija 

02.10.2019. Zemgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” 

Jelgava, Latvija 

04.10.2019. Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

Balvi, Latvija 

08.10.2019. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde 

(dalība jautājuma “Par arhīvu, muzeju un bibliotēku jomu 

attīstības iecerēm” apspriešanā) 

Rīga, Latvija 
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Laiks Pasākums Vieta 

29.10.2019. Konference “Interaktīvā izglītības telpa – tradicionālais un 

modernais” 

Ludza, Latvija 

31.10.2019. Starpnozaru koalīcijas ilgtspējīgas attīstības mērķu 

ieviešanai dibināšanas pasākums 

Rīga, Latvija 

05.11.2019. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde 

(dalība jautājuma “Par bibliotēku sistēmas pilnveidi 

kultūras mantojuma, informācijas, datubāzu un e-

pakalpojumu pieejamībā” apspriešanā) 

Rīga, Latvija 

12.12.2019. Kurzemes reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” 

Ventspils, Latvija 

Projektu īstenošana: 

Profesionālās pilnveides programma “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” 

 Projekta īstenošanas laiks: 20.11.2018.–22.11.2019. 

 Projekta atbalstītājs: VKKF kultūras projektu konkurss 

 Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (LNB) 
 

Latvijas bibliotekāru – pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana 

 Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018.–31.05.2019. 

 Projekta atbalstītājs: Erasmus+ programma 

 Projekta īstenotājs: LBB 

 
Latvijas Bibliotekāru biedrības darbības atbalsts 2019 

 Projekta īstenošanas laiks: 01.01.–31.12.2019. 

 Projekta atbalstītājs: VKKF mērķprogramma “Literatūras nozares profesionālu nevaldības 

kultūras organizāciju atbalsts” 

 Projekta īstenotājs: LBB 
 

Latvijas Bibliotēku festivāls: ielūgtais viesis Teona Shainidze-Krebs, ASV 

 Projekta īstenošanas laiks: 16.–18.04.2019. 

 Projekta atbalstītājs: Baltijas-Amerikas Brīvības fonds 

 Projekta īstenotājs: LBB 
 

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) 
 

Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana 

(BELLA CULTURE) 

 Projekta īstenošanas laiks: 05.08.–20.12.2019. 

 Projekta atbalstītājs: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 

Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.–2020. gadam 

 Projekta īstenotājs: LBB institucionālais biedrs (Krāslavas novada centrālā bibliotēka) 

 

Uz LBB valdes lēmuma pamata LBB sniedza administratīvās pārvaldības, organizatorisko un 

finansiālo atbalstu LNB Bibliotēku attīstības centra profesionālās pilnveides pasākumu 

organizēšanā: 
 reģionu galveno bibliotēku metodiķu izbraukuma seminārs (Salaspilī, 22.–23.05.2019.); 

 Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2019. gada pavasara sanāksme 

(Aizkrauklē, 29.–30.05.2019.); 

 bibliotēku novadpētniecības konference (Jēkabpilī, 18.–19.09.2019.). 
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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 LBB valdes locekle Daina Girvaite pārstāvēja biedrību IFLA 85. ģenerālkonferencē 

Atēnās, Grieķijā; pavisam ģenerālkonferencē piedalījās 10 LBB biedri; 

o LBB valdes priekšsēdētājas vietniece Dace Ūdre IFLA 85. ģenerālkonferencē uzstājās 

ar prezentāciju “Latvijas izdevēju un Nacionālās bibliotēkas datu pārvaldība: 

paradigmas maiņa metadatu atkārtotā izmantošanā, ieviešot LNB portālu izdevējiem” 

(Curating Data from/to Publishers in Latvia: paradigm shift in metadata reuse 

exploiting Portal for Publishers), bet LBB Novadpētniecības sekcijas vadītāja Baiba 

Īvāne-Kronberga – ar prezentāciju “Kā radīt stāstu par bibliotēku” (Creating a Story 

About Library Building); 

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 LBB biedre Pārsla Ēberliņa pārstāvēja biedrību EBLIDA/NAPLE 27. konferencē. 

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 bibliotēku 

profesionāļiem 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. 

Pārskata gadā īpaši stiprināta sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas bibliotekāru biedrībām, kā arī 

Krievijas Bibliotekāru biedrību. 

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

Ieņēmumi, EUR 

Saņemtās biedru naudas 7648 

Saņemtie ziedojumi 0 

Saņemtās dotācijas 10 990 

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 11 699 

No ES, EEZ un citām ārvalstu fondiem 

saņemtais finansējums 

2468 

Citi ieņēmumi 6673 

Kopā 39 477 
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Izdevumi, EUR 

Izdevumi statūtos paredzēto mērķu un 

uzdevumu veikšanai 

21 803 

Citi izdevumi – administratīvie un 

saimnieciskie izdevumi 

16 932 

Kopā 38 735 

Skaidrojums pie Bilances, EUR 

Ilgtermiņa ieguldījumi 0 

Apgrozāmie līdzekļi 17 920 

Pamatfonds 0 

Mērķfonds 0 

Rezerves fonds 17 919 

Rezerves fonds, EUR 

Fonda vērtība gada sākumā 17 177 

Palielinājums 

(Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) 
742 

Fonda vērtība gada beigās 17 919 

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 nav bijuši ar darba līgumiem nodarbināti darbinieki. 

 

 

2020. gada 30. martā gada pārskatu apstiprināja un Biedrības vārdā parakstīja: 

 

 

 

Atbildīgā persona: Māra Jēkabsone ___________________ 
  paraksts 
 

Gada pārskats apstiprināts biedru kongresā 2019. gada 23. aprīlī. 
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats 

 

 Taksācijas periods 2019. gads 

   EUR 

Nr. 

p.k. 
Rādītāja nosaukums  Pārskata gads  

Iepriekšējais 

pārskata gads 

I 
BIEDRU NAUDA, IESTĀŠANĀS NAUDA U.C. 

GADSKĀRTĒJĀS IEMAKSAS 
7648 4671 

II SAŅEMTIE ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMI 0 100 

III SAŅEMTIE MANTOJUMI 0 0 

IV SAŅEMTĀS DOTĀCIJAS 10 990 34 891 

V IEŅĒMUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 11 699 16 617 

VI 
NO ES, EEZ UN CITIEM ĀRVALSTU FONDIEM 

SAŅEMTAIS FINANSĒJUMS 
2468 0 

VII CITI IEŅĒMUMI 6673 14 139 

VIII IEŅĒMUMI KOPĀ 39 477 70 418 

IX IZDEVUMI   

1. Naudas maksājumi personām 7352 33 895 

2. Materiālu izdevumi 14 094 15 289 

3. Algas   

4.  Sociālās apdrošināšanas maksājumi 355 1759 

5. 
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 

norakstīšana 
  

6. Citi izdevumi 16 932 22 041 

X NODOKĻI   

XI IZDEVUMI KOPĀ 38 735 72 984 

XII IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA 742 -2565 

    

    

 Māra Jēkabsone   

    

 30.03.2020.   
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Bilance (aktīvs) 

 

Bilance uz 2019. 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 79 892 

  III Vērtspapīri    

  IV Nauda 17 841 16 609 

APGROZĀMO LĪDZEKĻU KOPSUMMA 17 920 17 501 

BILANCE 17 920 17 501 

     

     

Māra Jēkabsone  

30.03.2020.   
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Bilance (pasīvs) 

 

Bilance uz 2019. gada 31. decembri  EUR 

PASĪVS 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

I Fondi     

  

1. Pamatfonds     

2. Mērķfondi     

3. Rezerves fonds 17 919 17 176 

I KOPĀ 17 919 17 176 

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 1 324 

III KOPĀ 1 324 

BILANCE 17 920 17 501 

   

   

 Māra Jēkabsone   

   

 30.03.2020.  
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 

 

 Taksācijas periods 2019. 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   

   

 30.03.2020.  
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Pārskats par Latvijas Bibliotekāru biedrības  

2019. gadā saņemtajiem ziedojumiem 

 
 1. LR Reģistrētās juridiskās personas Reģ. Nr. EUR 

 1. kopā:  0.00 

    

 2. Fiziskās personas (rezidenti)   

1. Māra Jēkabsone 13087911424 0.21 

 2. kopā:  0.21 

    

 3. Fiziskās personas (nerezidenti)   

 3. kopā:  0.00 

    

 4. Anonīmie ziedojumi   

 4. kopā:  0.00 

    

 Saņemtie ziedojumi kopā:  0.21 

 
   

   

 Māra Jēkabsone   

   

 30.03.2020.  

 


