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28. maijā notika Tieslietu ministra 
Jāņa Bordāna un grāmatniecības 
nozares pārstāvju tikšanās, kuras 
ietvaros tika panākta vienošanās, 
ka Jaunā konservatīvā partija 
(JKP) rosinās noteikt samazināto 
pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) likmi grāmatniecībai jau no 
2022. gada. 

Jānis Bordāns: «Jaunie konservatīvie 
tradicionāli ir bijuši grāmatniecības no-
zares aizstāvji, un jau pagājušajā gadā 
mēs budžeta priekšlikumos iesniedzām 
ierosinājumu samazināt PVN e-grāma-
tām. Diemžēl koalīcijas partneri šai ini-
ciatīvai nebija pretimnākoši, un budžeta 
projektā šis priekšlikums netika iekļauts. 
Ceru, ka Latvijas Grāmatizdevēju asoci-
ācijas organizētā akcija «Atdodiet grā-
matām 5% PVN likmi» pārliecinās arī 
citus koalīcijas partnerus, ka šī svarīgā 
nozare ir pelnījusi valstisku atbalstu un 
nodokļu samazinājums tiks piešķirts ne 
tikai e-grāmatām, bet arī drukātajām 

grāmatām.» «Manā uztverē šis nav jau-
tājums par vienu šauru nozari, bet šis 
ir jautājums par visas latviešu kultūras 
ilgtspēju. Nav noslēpums, ka COVID-19 
pandēmija negatīvi ir ietekmējusi vairā-
kas nozares, bet grāmatniecība ir bijusi 
starp lielākajiem cietušajiem, tāpēc valstij 
ir jānāk talkā!», uzsver Jānis Bordāns. 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas 
valdes locekle Ingrīda Segliņa: «Mēs esam 
gandarīti par atbalstu, ko sajutām tikša-
nās laikā ar ministru Jāni Bordāna kungu 
un viņa komandu. Esam gatavi turpināt 
skaidrot savu nostāju visām ministrijām, 
lai panāktu, ka no 2022. gada samazinātā 
5% PVN likme tiktu piemērota visām jeb-
kurā formātā Latvijā izdotajām grāmatām, 
nedalot tās – latviešu oriģinālliteratūrā, 
latviešu valodā tulkotajā literatūrā vai citās 
valodās izdotajās grāmatās. Valstij ir jāsti-
mulē nacionālā kultūra, nevis nacionālā 
aprobežotība! Ir jārada iespēja lasītājiem 
gūt zināšanas gan no pasaulslavenu autoru 
darbiem, kas tulkoti latviešu valodā, gan 
no grāmatām citās valodās.» l

Nu jau rit trešais gads, kopš 
Latvijas Grāmatizdevēju 
asociācija ciešā sazobē ar 
Kultūras ministriju, Latvijas 
Rakstnieku Savienību un pārējiem 
grāmatniecības jomas partneriem 
diskutē ar valsts budžeta 
veidotājiem par soli, kas vidējā 
un ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs 
ne tikai nozari, bet sabiedrību 
kopumā, proti, aicinām atgriezties 
pie PVN likmes vislabvēlīgākā 
apmēra – 5% – un piemērot to visu 
formātu grāmatām.  

Daudzi droši vien atceras, ka jau 2019. gada 
rudenī bijām nonākuši teju finiša taisnē un šķi-
ta – ar 2020. gada 1. janvāri situācija beidzot 
normalizēsies, bet kārtējā prioritāšu pārbīde 
un strikts lēmums nodokļu politiku nekustināt 
mūs atstāja uz gaidītāju soliņa. 2020. gads nesa 
gluži pretējas vēsmas ar autoratlīdzību nodok-
ļu izmaiņām, tirdzniecības ierobežojumiem 
un dažādiem citiem izaicinājumiem. Rezul-
tāts atbilst mūsu brīdinošajām prognozēm –  
saskaņā ar LNB datiem, jauno nosaukumu 
skaits pērn pret 2019. gadu sarucis par 16,3%, 
kopējās grāmatu tirāžas kritums ir vēl iespaidī-
gāks – par 35%, pirmo reizi kopš neatkarības 
atjaunošanas noslīdot zem 2 miljoniem eksem-
plāru. Vēl 2013. gadā kopējā tirāža pārsniedza 
 3 miljonus, tātad septiņu gadu laikā grāmat-
niecības apjoms Latvijā ir sarucis par trešdaļu  
(skatīt 1. attēlu.). Tas, protams, liek skandināt 
trauksmes zvanus un stiept roku pēc vienīgā 
visai nozarei noderīgā «glābšanas riņķa» –  
5% PVN likmes. 

Tiem, kas šaubās par šī instrumenta lietderī-
bu un iedarbīgumu, der atgādināt dažus nesenās 
pagātnes faktus. Vispārējā pārskatā par situāciju 
īpaši iezīmīgs ir krasais lūzums, ko grāmatniecī-
bas augšupejošajā līknē atstājis liktenīgais 2009. 
gads, kad 8 mēnešus – no 1. janvāra līdz 31. jū-
lijam – pazeminātā likme grāmatu tirdzniecībai 
bija atcelta un cenai tika pievienots pilnais no-
doklis 21%. Iepriekšējos gados – kopš iestāšanās 
Eiropas Savienībā 2004. gada maijā – likme bija 
tieši tāda, pie kādas rosinām atgriezties šobrīd, 
proti, 5% visām drukātajām grāmatām (jo 
e-grāmatas, kurām nu jau vairākus gadus mēs 
drīkstētu piemērot pazemināto likmi, tolaik vēl 
bija tāds retums un eksotika, ka šajā pārrunu 
tvērumā nemaz neietilpa). Laika nogrieznī no 
2004. līdz 2008. gadam grāmatu nosaukumu 

Vienojas atbalstīt grāmatniecību 
ar pazemināto 5% PVN likmi

Trešais jāj iens Stikla kalnā
jeb Grāmatniecības nozares  
nodokļu cīniņi turpinās

LGA pārstāvji Ingrīda Segliņa, Valdis Tēraudkalns un Marika Celma pie tieslietu 
ministra Jāņa Bordāna. 

LGA pārstāvji viesojas pie finanšu ministra Jāņa Reira (no kreisās: Marika Cel-
ma, Jānis Leja, ministrs, Vija Kilbloka, Renāte Punka). 
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skaits pieauga par 20%, bet kopējā tirāža stabi-
li turējās ap 5 miljoniem – iepriekšējos gados 
vērojamā vidējo tirāžu lejupslīde, kam bija vai-
rāki objektīvi iemesli, beidzot bija apstājusies. 
Varētu jau teikt: tas skaidrojams ar izaugsmi 
visās jomās, un arī krīze 2008. gada nogalē skā-
ra visas ekonomikas jomas, tomēr grāmatnieki 
savu situāciju var salīdzināt ar citām Eiropas 
valstīm, kur citās nozarēs lejupslīdes līknes bija 
diezgan līdzīgas Latvijai, bet grāmatu izdošana 
un tirdzniecība turējās stabili un daudzviet pat 
piedzīvoja nelielu uzplaukumu. Tāpēc ir pamats 
uzskatīt, ka trieciens nozarei bija tieši nepārdo-
mātā PVN likmes atcelšana, un tās sekas izrādī-
jās ļoti ilgstošas. 

Grafikā (skatīt 2. attēlu), kurā parādīts 
nosaukumu skaits un jaunizdevumu kopē-
jās tirāžas laikā no 2004. līdz 2013. gadam 
(tātad līdz brīdim, kad kopējais eksemplāru 
skaits vēl bija par trešdaļu lielāks), redzam, 
ka līdz šim zemāko punktu – 2083 jauni no-
saukumi – sasniedzām 2010. gadā, jo 2009. 
gadā vēl inerces vai noslēgtu un neatceļamu 
līgumu dēļ turpināja iznākt daļa 2008. gadā 
aizsāktu projektu, bet nākamajā gadā jau 
pilnībā izpaudās tas, ka pilnās likmes režīmā 
daudzas ieceres tika «iesaldētas» vai izdevēji 
no tām atteicās pilnībā. Tas, ka nosacīti «at-
jaunotā»  PVN likme tāpat bija un ir daudz 
augstāka par līdzšinējiem 5%, turpmākajos 
gados ir ietekmējis gan svešvalodu izdevu-
mu piedāvājumu Latvijā, gan ierobežojis ap-
grozāmos līdzekļus, ko izdevēji var ieguldīt 
jaunās grāmatās, tostarp arī autoratlīdzībās. 

Toreizējās krīzes laikā īpaši uzsvērām to, 
ka visvairāk no līdzekļu trūkuma un nelabvē-
līgas nodokļu politikas cieš tās grāmatu kate-
gorijas, kas paredzētas šaurākam, specifiskam 
lasītāju lokam, kā arī tās, kuru sagatavošana 
prasa lielus laika, darba un finanšu resursus. 

Tostarp dažādi kultūrvēsturiski pētījumi, at-
tēliem bagāti izdevumi, bērnu grāmatas ar 
oriģinālilustrācijām. Arī apjomīgāki kvali-
tatīvas literatūras tulkojumi. Pēdējos gados 
bērnu literatūrai veltītajās konferencēs allaž 
izskan, ka kaimiņos – arī Igaunijā, kur bērnu 
skaits noteikti nav sevišķi lielāks par mūsējo, –  
iznāk apmēram 2,5–3 reizes vairāk bērniem 
domātu grāmatu. Aprīļa beigās notikušajā 

IBBY kopsapulcē Latvijas nodaļas vadītāja, 
literatūrzinātniece Ilze Stikāne minēja, ka 
2019. gadā oriģinālgrāmatu bērniem Latvijā 
bija ap 90, pērn vēl mazāk – tikai 76. Šo nosa-
cīto tukšumu daļēji aizpilda tulkotās grāma-
tas, tomēr apgalvot, ka pietiekami rūpējamies 
par daudzveidīgu un saistošu piedāvājumu 
saviem nākotnes lasītājiem, nudien nebūtu 
pareizi. Salīdzinoši maz Latvijas grāmatnīcās 

Trešais jāj iens Stikla kalnā
jeb Grāmatniecības nozares  
nodokļu cīniņi turpinās

2. attēls

Tirāža (tūkst.), eks.

Tirāža (tūkst.), eks.

Jaunie nosaukumi, kopējās tirāžas (tūkst. eks.) 2000-2020, 1. variants
1. attēls
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Lai aktualizētu grāmatu lasīšanas no-
zīmi konkurētspējīgas sabiedrības un 
personības veidošanās procesā, Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācija aicināja izteik-
ties sabiedrībā atpazīstamas personības 
par lasīšanas paradumiem un grāmatu 
lomu viņu dzīvē. Uz četriem jautājumiem 
atbild: Māra Lāce – Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja direktore; Juris Rij-
nieks – aktieris, režisors, Runas skola 
pedagogs, savstarpējo attiecību mācību 
centra Sains direktors, un Una Rozen-
bauma – scenāriste, radošā direktore.

1. Ko Jums nozīmē grāmatas, un 
kāpēc jūs tās lasāt?   

Māra Lāce: Grā-
matas ir bijusi ne-
atņemama manas 
dzīves sastāvdaļa 
jau no mazotnes. 
Kā šodien atceros 
bērnu grāmatiņu 
par bruņurupuci 
Diegabiksi, kas 
man kā bērnam 

vienā noteiktā dzīves posmā bija ļoti 
svarīga. Viss skolas laiks pagāja ar 
grāmatu rokā. Manas dzimtās puses 
Dundagas bibliotēka tika intensīvi lieto-
ta. Savukārt vietējā grāmatnīcā man kā 
lielai lasītājai vienmēr bija piekļuve pie 
jauno grāmatu iegādes, kas pagājušā 
gadsimta vidū bija liela veiksme.
Man grāmatas ir palīdzējušas veidot 
pasaules izpratni, sniegušas izziņu un 
informāciju un vienlaicīgi ir bijušas lie-
lisks laika kavēklis. Un vēl: grāmata mani 
fascinē kā objekts – ar savu veidolu, 
māksliniecisko risinājumu, tipogrāfijas 
smaržu un iespēju turēt to rokā.

Juris Rijnieks: Grāmatas es lasu, lai 
labāk iepazītu sevi. Tās man izgaismo 
gan to tukšumu, kas atrodas manā 
iekšējā personības angārā, gan iedves-
mo fantāzijām, gan atbalsta jau kaut kur 
citur manī radušās domas. Taču kopu-
mā grāmatas sniedz apmierinājumu un 
baudu, saskaroties ar tām sfērām, kuras 
atrodas aiz mana apziņas lokatora ro-
bežām, šajā ceļā rodot gan sabiedrotos, 
gan nošķirot citādos. 

Una Rozen-
bauma: Grā-
matas ir mana 
daudzdzīvokļu 
un daudzstāvu 
lidojošā māja, 
kurā mīt viss reiz 
lasītais. Tāda 
māja, kura aug 
aizvien lielāka un eklektiskāka. Āda, 
kurā sadzīvo Mumini ar Selindžera 
varoņiem, Hese strīdas ar Bobēnu, 
kaķis Begemots visam veikli izslīd cauri 
un ieritinās Kerola Alisei klēpī. Grāma-
tas es lasu, jo mana galva un sirds tad 
kļūst plašākas un dziļākas.

2. Kāda, jūsuprāt, ir grāmatu loma 
izglītotas nācijas un latviešu valo-
das pastāvēšanā?

Māra Lāce: Valodas pastāvēšanā un 
saglabāšanā grāmatai latviešu valodā 
ir īpaša nozīme. Lietojot grāmatu, mēs 
lietojam valodu, un otrādi. Rezultātā 
tas ir jautājums par nācijas spēku un 
tā saglabāšanu, kur būtisks ir katrs 

pieejama arī populārzinātniskā literatūra, 
specifiskas uzziņu grāmatas. Nereti nākas 
dzirdēt no paziņām, ka darbam vai izglītībai 
nepieciešama literatūra angļu un citās svešva-
lodās tiek pirkta kaimiņos – Igaunijā, jo tur 
PVN likme ir zemāka un cenas līdz ar to pie-
vilcīgākas. Jo plašāks kopējais piedāvājums, jo 
lielāks pieprasījums arī pēc tulkojumiem savā 
dzimtajā valodā – šādu likumsakarību novē-
rojuši lielās starptautiskās literārās aģentūras 
Andrew Nurnberg Baltic Rīgas biroja pārstāv-
ji, kas strādā arī ar Igaunijas, Lietuvas, Ukrai-
nas izdevējiem, un min, ka Latvijas tiesību 
pirkšanas tirgus ir daudz rimtāks, darījumu ir 
krietni mazāk nekā kaimiņzemēs. 

Tieši tāpēc ar bažām vērojam, kā Latvijā 
pastāvīgi krītas vidējā tirāža, – nepilnu des-
mit gadu laikā tā pakāpeniski ir samazinā-
jusies par trešdaļu (skatīt 3. attēlu.). Ciparus 
kaut cik uz augšu «pavelk» mācību grāma-
tas, kuru krājumi skolām laiku pa laikam ir 
jāatjauno, tāpēc tirāžas ir apmēram trīsreiz 
lielākas nekā vidēji latviešu daiļliteratūrai un 
divreiz lielākas nekā tulkotajai daiļliteratū-
rai. Salīdzinoši lielākas ir arī bērnu grāmatu 
tirāžas – iespējams, daļēji tāpēc, ka diezgan 
daudzas no tām top kā kopražojumi, daļēji 
pateicoties interesei un atbalstam, ko bēr-
nu literatūras popularizēšanai un lasīšanas 
veicināšanai sniedz ilggadējā programma 
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija». Ļoti 
piesardzīgas ir dzejas krājumu un specifisku 
akadēmisko izdevumu tirāžas, kas nereti ne-
pārsniedz 200 eksemplārus. 

Lai kā tipogrāfijas censtos noturēt cenas 

izdevējiem iespējami draudzīgā līmenī, tās 
pakāpeniski ceļas, turklāt to aprēķinā darbo-
jas vienkārša matemātika – jo mazāka tirāža, 
jo augstāka viena eksemplāra pašizmaksa. 
Gan dzīves dārdzības pieauguma, gan dažādu 
nodokļu izmaiņu dēļ jau ir ievērojami pieau-
gušas un vēl palielināsies autoratlīdzību un 
personāla izmaksas. Grāmatu piedāvājumam 
samazinoties un kopējām izmaksām pieaugot, 

savu piecenojuma daļu nākas paaugstināt arī 
grāmatu tirgotājiem. Rezultātā vidējā grāma-
tas cena Latvijā pieaug apgriezti proporcionāli 
apjomu kritumam. Jaunās grāmatas kļūst dār-
gākas gan individuāliem pircējiem, gan biblio-
tēkām. Pēdējos gados gan nedaudz mazinā-
jusies iepriekšējās krīzes gados izveidojusies 
tendence iepirkties tikai grāmatu izpārdošanās 

un atlaižu akcijās, tomēr gada vidējais pirkums 
grāmatnīcās joprojām ir zemāks nekā pēdējā 
gadā iznākušo grāmatu vidējā cena – tātad «iz-
devīgākos piedāvājumus», kas izdevējiem gan 
palīdz atbrīvot noliktavas, bet nedod iespēju 
atgūt grāmatas izdošanā ieguldīto naudu, vēl 
arvien izmanto ievērojama daļa pircēju. 

Tieši tāpēc Latvijas grāmatizdevēji neatlai-
dīgi atgādina finanšu plānotājiem un politikas 
veidotājiem, ka vienīgais taisnīgais un visaptve-
rošais veids, kā saglabāt grāmatniecības nozari 
un stimulēt tās atkopšanos, ir atjaunot grāmatu 
piegādēm 5% PVN likmi. Kultūras joma ir tā, 
kurā šādu nodokļu politiku atbalsta arī finanšu 
analītiķi (tostarp Latvijas Bankas eksperti), jo 
grāmatu izdošana nav tīri saimnieciska ražo-
šanas nozare, tomēr arī subsīdijas no Kultūras 
ministrijas budžeta tā saņem salīdzinoši nelielā 
apjomā. VKKF atbalsts tiek piešķirts atsevišķu 
literāru darbu radīšanai un izdošanai, konkrē-
tām citu mākslas jomu tematikai atbilstošu 
pētījumu un monogrāfiju tapšanai, apmēram 
8–10 procenti no kopējā Literatūras un grāmat-
niecības budžeta tiek atvēlēta kvalitatīvas tulko-
tās literatūras izdošanai (bet atbalstīto projektu 
skaits kopumā ir neliels), finansējumu autoru 
uzaicināšanai uz bibliotēkām var saņemt pub-
liskās bibliotēkas no dažādiem novadiem. Vēl 
arvien par stabilu un garantētu finansējumu 
jācīnās lasīšanas programmai «Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija». Šogad pirmo reizi šī projekta 
ilggadīgajai krustmātei Silvijai Tretjakovai izde-
vās piesaistīt arī finansējumu no Izglītības un 
zinātnes ministrijas, cerams, ka tā kļūs par labu 
tradīciju. Tāpat regulāru finansējumu vajadzētu 

V I E D O K Ļ I

Una Rozenbauma: «Grāmatas ir durvis uz laimīgāku un nobriedušāku nāciju.»

Vārda un izteiksmes 
brīvība, valodas 

bagātība
un skaistums 
jāatbalsta un 
jāstiprina ar

iespējami zemiem 
nodokļiem.
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indivīds, kas vēlas redzēt savas dzīves 
jēgpilnu un varbūt arī mūžīgu turpinā-
jumu.

Juris Rijnieks: Pašsaprotami, ka 
grāmatu loma ir gana nozīmīga gan 
izglītotas nācijas, gan latviešu valodas 
pastāvēšanas kontekstā. Teātra valodā 
runājot, tā varētu būt viena no galvena-
jām lomām šādā lugā. Ko mēs varētu 
tai likt par partneri vai domubiedru 
šajā cīņā – lūk, izšķirošais jautājums!

Una Rozenbauma: Grāmatas audzē 
empātiju, trenē smadzenes, magnetizē 
morālo kompasu, iemāca saprast to, ko 
tu neesi pieredzējis un izjutis. Jo vairāk 
lasīsim, jo atvērtāki un tamdēļ laimīgāki 
kļūsim. Jo vairāk lasīsim, jo vairāk vārdu 
spēlē Scrabble varēsim izlikt un jo vairāk 
cilvēku saprast. Grāmatas ir durvis 
uz laimīgāku un nobriedušāku nāciju. 
Latviešu valoda ir dzīva un mainīga. 
Dažkārt kādam izdodas daļu no tās 
skaistuma sagūstīt un ielikt grāmatā – 
kā, piemēram, Andrim Kalnozolam un 
Uldim Tīronam.

3. Kā grāmatu lasīšana ietekmē per-
sonības veidošanos? 

Māra Lāce:  Blakus jautājumam, vai 
vispār lasīt, ir arī jautājums, ko lasīt, kas 
ir katras personības individuāla izvēle. 
Gribētos cerēt, ka ikviens atrod savu 
grāmatu. Bet, lai tā būtu, ir jālasa!

Juris Rijnieks: Manuprāt, tikai tā var 
uzzināt, kas īsti esi. Tikai tā var attīstīt 
savu ego. Tajā nozīmē, ka tu izdari daudz 
apzinātākas izvēles. Tikai tā iespējams 
ieraudzīt apkārtni no cita skatpunkta, 
kaut nedaudz pietuvoties izpratnei par 
dabas un cilvēku attiecību skaistumu un 
arī nojaust scenāriju savai dzīvei.

Una Rozenbauma: Tikai vislabākajā 
iespējamajā veidā. Tās attīsta smadzeņu 
centrus, trenē atmiņu, veicina kritisko 
domāšanu. Grāmatās, nevis sporta zālēs 
vai skaistumkopšanas salonos, dzīvo 
personība!

4. Ko jūs šajā laikā lasāt un iesakāt 
lasīt arī citiem?

Juris Rijnieks: Ar ieteikšanu reizēm 
ir tā kā ar labiem nodomiem, kas… 
Tomēr garīga rakstura literatūra šajā 
laikā ir īsti vietā! Varbūt es pārspīlē-
ju, bet, atrodoties šādā psiholoģiski 
terorizējošu noteikumu ielenkumā, 
nekas cits tik objektīvi nenomierina 
prātu un dvēseli kā atbildes uz dzīves 
jēgas meklējumiem un ticību visam 
labajam. No otras puses, aizraujoša ir 
piedzīvojumu literatūra. Detektīvi un 
fantastika. Tas arī ļauj vieglāk elpot 
šajos laikos. Haruki Murakami romāni, 
piemēram. Jaudīgākiem prātiem Juvāls 
Harari arī derēs.

Una Rozenbauma: Dzeja dziedē. Dze-
jas dienām bija šāds sauklis, patiess 
bez gala. Jo dzeja ir teleportācija. Lai 
lasītu dzeju, prātam jābūt pilnīgi atvēr-
tam. Es lasu dzeju, lai nomierinātos, 
iedvesmotos. Lai nonāktu tajā tukšajā 
telpā galvā, kurā var notikt jebkas. 
Man šobrīd ļoti der Krišjānis Zeļģis, 
Monta Kroma, Ināra Kaija Eglīte, Josifs 
Brodskis un dažreiz E. E. Kamingss.

paredzēt arī augstvērtīgo grāmatu iepirku- 
mam – pērn no Covid-19 seku novēršanas fon-
da piešķirtie 300 000 ir minimālā summa, kāda 
šim nolūkam būtu jāatvēl, bet gadu gadiem tā 
ir vai nu bijusi daudz mazāka, vai reizēm nav 
piešķirta vispār. Turklāt visi nosauktie atbalsta 
rīki tikai papildina, bet neatsver veselīgu darba 
vidi šai nozarei, kuras pienesums valsts budže-
tā finanšu skaitļos ir, godīgi sakot, nožēlojami 
neliels, toties pienesums valodas un mentali-
tātes uzturēšanā, izglītībā, kvalitatīvas, kūrētas, 
pārbaudītas informācijas nodrošināšanā, vārda 
brīvībā ir neatsverams. «Grāmata ir grāmata ir 
grāmata» – allaž atgādina Eiropas Grāmatizde-
vēju federācija, kas vienmēr aicinājusi nešķirot 
grāmatas ne pa valodām, ne pa tēmām, ne pa 
ādas krāsām – pret naida kurināšanu ir jācīnās 
citiem līdzekļiem, bet vārda un izteiksmes brī-
vība, valodas bagātība un skaistums jāatbalsta 
un jāstiprina ar iespējami zemiem nodokļiem. 

Akcijas rīkotājiem jau sajucis skaits, cik 

vēstuļu augstām valsts amatpersonām pēdē-
jo divu gadu laikā LGA ir nosūtījusi. Prieks 
un gandarījums, ka šī gada sākumā tikām 
sadzirdēti Valsts prezidenta kancelejā un 
savu atbalstu 5% PVN likmes piešķiršanai 
oriģinālliteratūrai nu jau vairākkārt ir pau-
dis Valsts prezidents Egils Levits. 

Jau pērnajā vasarā savai kampaņai par 5% 
PVN izvēlējāmies saukli: «Tas nav fiskāls, bet 
gan nacionāls jautājums». Šogad, spriežot, kā 
labāk parādīt nozares nozīmīgumu, «Jelgavas 
tipogrāfijas» valdes priekšsēdētājs Māris Mat-
revics, kurš arī aktīvi atbalsta mūsu centienus 
un iesaistās pārrunās ar politiķiem, ieteica 
lielisku pozitīvu atgādinājumu, ka grāmatnie-
cība ir joma, kas skar visus sabiedrības slāņus, 
visdažādākās jomas. Tāpēc Latvijas Grāmat- 
izdevēju asociācijas pārstāvji maija beigās un 
jūnija pirmajā pusē nolēmuši apmeklēt visas 
13 ministrijas, dāvinot 13 izdevēju tematiski 
piemērotākās grāmatas līdz ar aicinājumu 
nākamā gada budžeta veidošanas gaitā ne-
piemirst jau divreiz solīto: atjaunot 5% PVN 

drukātajām grāmatām un vienādot šo likmi 
arī visu citu formātu grāmatām. 

Paralēli elegantajiem grāmatu sainīšiem – 
izdevēju ziedojumiem ministriju esošajam vai 
topošajām bibliotēkām – LGA apkopojusi arī 
sabiedrībā pazīstamu personību viedokļus par 
grāmatu un lasīšanas nozīmi viņu dzīvē, ietei-
kumus, ko būtu vērts izlasīt. 25. maijā «Latvijas 
Avīzē» bija lasāmas Dailes teātra režisora Vies-
tura Kairiša, TV3 analītiskā raidījuma «Nekā 
personīga» vadītājas Ilzes Jaunalksnes–Rēde-
res, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētāja 
Reiņa Rubeņa, LR Satversmes tiesas priekšsē-
dētājas Sanitas Osipovas domas, 2. jūnijā por-
tāls «Delfi» publicēja materiālu «Tāda mūžīga 
saruna: kāpēc lasīt grāmatas ir būtiski», kurā 
par šo tēmu izteicās LMT prezidents, zināt-
nieks Juris Binde, Kokrūpniecības federācijas 
izpilddirektors, LTRK viceprezidents Kristaps 
Klauss, operdziedātāja, 13. Saeimas deputāte 
Evita Zālīte–Grosa un mūziķis Kārlis Kazāks. 
Šajā «KonTEKSTA» numurā piedāvājam vēl 
trīs viedokļus.  l

3. attēls
Gads Eksemplāri Iepirkuma 

kopsumma, 
EUR

Iepirktā 
eksemplāra 
vidējā cena

2014 310165 1637632 5.28
2015 282052 1632098 5.79
2016 286608 1701236 5.94
2017 293024 1701236 5.81
2018 276736 1874633 6.77
2019 254032 1812645 7.14
2020* 258353 1830680 7.09

* nav ieskaitīts ārkārtas iepirkums  
COVID seku likvidēšanai

Iepirkuma apmēri 2014. – 2020. gadā. .


