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Eiropas Grāmattirgotāju federācijas (EBF) biedri ir 25 Eiropas Savienības dalībvalstu 
un citu asociēto valstu, piemēram, Norvēăijas un Šveices grāmattirgotāju asociācijas.  
 
EBF ar gandarījumu atzīst, ka Latvijas Grāmattirgotāju asociācija ir viens no 
aktīvākajiem tās biedriem un ar lielām bažām uztver ziĦas, ka Latvijas valdība 
tuvākajā nākotnē plāno paaugstināt PVN likmi grāmatām.  
 
EBF mērėis un misija ir aizstāvēt grāmattirgotāju intereses visā Eiropā un nodrošināt, 
lai politiėi izturas ar pienācīgu izpratni pret lasīšanas procesu un grāmatām, jo to 
milzīgā izglītojošā un kultūras vērtībadod lielu labumu sabiedrībai.  
 
EBF skaidri apzinās, cik grūts un sarežăīts ekonomiskais klimats pašlaik valda 
lielākajā daĜā Eiropas valstu un ka valdības ir spiestas meklēt jaunus finanšu avotus, 
lai līdzsvarotu nacionālos budžetus. Tomēr EBF vēlētos pievērst Latvijas valdības 
uzmanību tam, cik liela loma grāmatām ir jebkuras nacionālas valsts, arī Latvijas 
attīstībā. EBF ir nešaubīgi pārliecināta, ka nodokĜu paaugstināšana lasīšanai varētu 
atstāt postošu iespaidu uz izglītību un kultūru.  
 
Grāmatas ir būtiskākais līdzeklis lasītprasmes apgūšanai, visu veidu izglītības un 
zināšanu izplatīšanai un  nostiprināšanai visās mērėauditorijās – pieaugušo un bērnu, 
speciālistu un jebkura interesenta. Grāmatas ir balsta Eiropas kultūras, zinātnes un 
vēstures attīstību, rakstītais vārds ir Eiropas identitātes pamatā.  
 
Lai sasniegtu ambiciozos mērėus, ko Eiropas Padome izvirzījusi savā Lisabonas 
programmā, lasītprasme neapšaubāmi ir pirmais solis mācību iemaĦu uzlabošanā – 
bez tās eiropiešiem nav izredžu saglabāt savu konkurētspēju. Augsts lasītprasmes 
līmenis ir priekšnoteikums, lai uzlabotu savus darba un sociālos apstākĜus.  
 
ES Direktīvas 112/2006 pielikumā Eiropas Komisija iesaka, lai dalībvalstis piemērotu 
grāmatām zemāko valstī iespējamo PVN likmi. Visās dalībvalstīs, izĦemot Dāniju, 
grāmatām tiek piemērota vai nu 0% likme, vai valstī zemākā likme, kas vidēji nav 
lielāka par 4 līdz 6 %. Latvija šobrīd ir vienīgā ES valsts, kas plāno paaugstināt PVN 
likmi grāmatām, un tas rada milzīgu satraukumu.  
 
EBF vēlas pievērst Jūsu uzmanību tam, ka Latvijai nevajadzētu atkāpties no citās ES 
valstīs vispārpieĦemtās labās prakses un iesaka pārskatīt Jūsu nostāju, piemērojot 
grāmatniecības nozarei zemāko iespējamo PVN likmi.  
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