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Darba kārtība:

 Ziņojums par biedrības 2021. gada pārskatu
 Informācija par biedrības aktivitātēm 2022. gadā
 Sadarbības līguma slēgšana ar Latvijas Muzeju biedrību



LBB 2021. gada pārskats – publiski pieejams



LBB skaitļos un komunikācijā

401 individuālais biedrs
87 institucionālie biedri

4 reģionālās nodaļas
5 sekcijas

www.bibliotekari.lv

Facebook
YouTube
Flickr

LBB biedru vēstkopas

http://www.bibliotekari.lv/
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba
https://www.yyoutube/
https://www.flickr.com/photos/lbb_bildes/albums




Akcija «Bibliotekāri un lasītāji vakcinējas»



Bibliotēku interešu aizstāvības aktivitātes

Sadarbībā ar LNB noorganizēts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress un izsludināta kongresa rezolūcija

Sadarbībā ar Latvijas Bibliotēku padomi un LATABA 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 LNB 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 un citi valdes locekļi regulāri iesaistīti ar nozares attīstību saistītās darba grupās

http://www.bibliotekari.lv/?p=9917
http://www.bibliotekari.lv/?p=10183
https://skolasvards.lv/etc/skolas_biblioteka_27_10


2021. gada nogalē noslēdzās trīs gadus ilgušais LBB, LNB un UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas projekts «Bibliotēkas un sabiedrības
ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši»

Projekta rezultāts ir arī rakstisks apkopojums par Latvijas 
bibliotēku pieredzi IAM īstenošanā
Apkopojums sagatavots latviešu valodā, un saīsinātā 
veidā – angļu valodā

http://www.bibliotekari.lv/wp-content/uploads/2021/12/LV-IAM-apkopojums-2017-2021.pdf
http://www.bibliotekari.lv/wp-content/uploads/2021/12/Latvian_libraries_SDG_2021.pdf


Pasākumi
Pašu organizētie 12
Līdzdalība un atbalsts organizēšanā 49



Projekti

Savi 3
Biedru (LNB) 5

Profesionālās pilnveides programma «Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram»
Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo kompetenču 
attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem



Pārstāvniecība starptautiskajās bibliotēku nozares
organizācijās un starptautiskā sadarbība

IFLA biedre no 1929. gada EBLIDA biedre no 2007. gada



22.02. Vebinārs Latvijas bibliotekāriem par Eiropas struktūrfondu un 
investīciju fondu (ESIF) finansēšanas iespējām 2021.–2027. gadā

Pateicoties aktīvai LBB un LNB sadarbībai, Latvijas bibliotēku jomas 
pārstāvji ir pārstāvēti visās trīs EBLIDA ekspertu un darba grupās: EGIL
(Informācijas normatīvā ietvara ekspertu grupa), ELSIA (Eiropas 
bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības ieviešana un novērtēšana), LIBLEG
(Eiropas bibliotēku likumdošanas un politikas darba grupa)

Sadarbībā ar LNB EBLIDA izpildkomitejas vēlēšanām tika izvirzīta LNB 
Attīstības departamenta direktore Katrīna Kukaine, kura 2021. gada 
jūnijā tika ievēlēta EBLIDA izpildkomitejā; sadarbībā ar LNB viena no 
EBLIDA izpildkomitejas sēdēm notika Rīgā, LNB



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» tulkojums latviešu valodā

Lai pievērstu Latvijas bibliotekāru uzmanību šim ziņojumam un 
iedrošinātu Latvijas bibliotēkas īstenot tajā atspoguļotos ieteikumus un 

praksi, ziņojuma sauklis («Domāt neiedomājamo»), to nedaudz 
pārfrāzējot tika izmantots par pārskata gadā organizētās Bibliotēku 

nedēļas un Latvijas Bibliotēku festivāla moto – «Darīt neticamo!»

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29729308.pdf


Šis tas par finasēm

Saņemtās biedru naudas 4655 eiro – 21 % no kopējiem ieņēmumiem

Ieņēmumi 21 807
Izdevumi 28 802

Uzkrājums 19 242



LBB valde, reģionālo nodaļu un sekciju vadītāji

Sēlijas nodaļai – būt!





2022. gada aktivitāšu plāns

04.06. Vārmē, Kurzemes nodaļas bibliotekāru netradicionālās sporta 
spēles “Bibliotekārs var visu”

19.–20.08. Sēlijā, LBB pārgājiens

22.–27.08. Somijā, Profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Somijas bibliotēkām

http://www.bibliotekari.lv/?page_id=10263
http://www.bibliotekari.lv/?p=7685


Ukrainas Bibliotekāru biedrības aicinājums 
parakstīt paziņojumu par Krievijas nosodījumu

Iespēja ziedot Krievijas vardarbīgā iebrukuma dēļ 
cietušajiem bibliotekāriem Ukrainā

http://www.bibliotekari.lv/?p=10561
https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba/posts/5327417913988054
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