
Par Par veiksmesveiksmes mērauklu ir jākļūst nevis tam mērauklu ir jākļūst nevis tam 
stāvoklim, kuru cilvēks ir sasniedzis savā dzīvē, bet stāvoklim, kuru cilvēks ir sasniedzis savā dzīvē, bet 

gan tie šķēršļi, kurus cilvēks ir pārvarējis, to gan tie šķēršļi, kurus cilvēks ir pārvarējis, to 
sasniedzot.“ (sasniedzot.“ (VašingtonsVašingtons))



2008.gads. 2008.gads. 
Pirmais gads Valmieras bibliotēkas Pirmais gads Valmieras bibliotēkas 

Bērnu apkalpošanas nodaļā Bērnu apkalpošanas nodaļā ––
veiksmes stāsta sākums!veiksmes stāsta sākums!



Pirmās “Burtu paslēpes” un Tematiskie rīti Pirmās “Burtu paslēpes” un Tematiskie rīti --
pasākumi bibliotēkāpasākumi bibliotēkā



2009.gads2009.gads

�� Uzsākta sadarbība ar Valmieras PIIUzsākta sadarbība ar Valmieras PII
�� Top pirmās Dzejas dienas PII audzēkņiem Top pirmās Dzejas dienas PII audzēkņiem 



Manas ties ības būt droš ībā skol ā Manas ties ības būt droš ībā skol ā 
un ģimenēun ģimenē



Bibliotēkas 2.gadu jubileja.Bibliotēkas 2.gadu jubileja.



Viss notiek, viss turpinās !Viss notiek, viss turpinās !
2010.gads.2010.gads.

�� Veidojas ciešāka Veidojas ciešāka 
sadarbība ar PII sadarbība ar PII 
pedagogiem.pedagogiem.

�� Tiek rīkoti  informatīvie Tiek rīkoti  informatīvie �� Tiek rīkoti  informatīvie Tiek rīkoti  informatīvie 
semināri skolotājiem semināri skolotājiem 
un PII audzinātājām.un PII audzinātājām.



Dzejas dienas Dzejas dienas –– Valmierieša Ulda Valmierieša Ulda 
Punkstiņa dziesmas un dzejoļi Punkstiņa dziesmas un dzejoļi 

bērniembērniem



Pirmais Ģimeņu rīts!Pirmais Ģimeņu rīts!



Svetlanas Sprūžas un Andas Kurzemnieces radošā iniciatīva Svetlanas Sprūžas un Andas Kurzemnieces radošā iniciatīva 
un spēki, „Europe Direct” finansiālais un informatīvais un spēki, „Europe Direct” finansiālais un informatīvais 

atbalsts 2010.gadā kļuva  kā iespēja radīt divas jaukas atbalsts 2010.gadā kļuva  kā iespēja radīt divas jaukas 
grāmatiņas mazākiem un lielākiem bērniemgrāmatiņas mazākiem un lielākiem bērniem



Negaidīts pārsteigums Bibliotēkas 3.gadu jubilejā  Negaidīts pārsteigums Bibliotēkas 3.gadu jubilejā  
no mazajiem sadarbības partneriem PII. no mazajiem sadarbības partneriem PII. 

Bērnu veidotās TORTES Bērnu veidotās TORTES –– kopā 28 veidoti darbikopā 28 veidoti darbi..



2011.gads  Populārāki kļūst ģimeņu 2011.gads  Populārāki kļūst ģimeņu 
rītirīti



Bibliotēkas Zvirbulēns brauc ciemos uz PIIBibliotēkas Zvirbulēns brauc ciemos uz PII



Atsaucību ieguvušie tematiskie rīti : Atsaucību ieguvušie tematiskie rīti : 
1.Elizabete Šova “Melnais Jēriņš” 1.Elizabete Šova “Melnais Jēriņš” 



2. Laima Bikše “Esi mans draugs”2. Laima Bikše “Esi mans draugs”



3.Ceļojums apkārt pasaulei3.Ceļojums apkārt pasaulei



Bibliotēkas tematiskais piedāvājums Bibliotēkas tematiskais piedāvājums 
palīgs mācībāspalīgs mācībās



Bērnu nodaļas sadarbība ar ViA   Bērnu nodaļas sadarbība ar ViA   
Zinātnieku naktīZinātnieku naktī



2011.gads2011.gads

�� Tiek iedibināta tradīcija Tiek iedibināta tradīcija 
pasniegt nominācijas  pasniegt nominācijas  
PII aktīvākajām PII PII aktīvākajām PII 
grupiņāmgrupiņām
* Radošākie, zinošākie * Radošākie, zinošākie 
un atsaucīgākieun atsaucīgākie



2011.Gads Dzejas dienas veido bērni!2011.Gads Dzejas dienas veido bērni!



Ģimeņu rītiĢimeņu rīti

�� Ģimeņu rītos Ģimeņu rītos –– rodas rodas 
sadarbība ar sadarbība ar 
vecākiem: mammas vecākiem: mammas 
veido bērnu darbnīcasveido bērnu darbnīcas

•• Eņģeļu pagatavošana Eņģeļu pagatavošana 
Adventes laikāAdventes laikā

•• Floristika Floristika –– pavasara pavasara 
darbnīcāsdarbnīcās




