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Valmieras bibliotēka –
reģiona galvenā bibliotēka

Valmiera 
Iedzīvotāji   25 093 (01.01.16.)
Bibliotēkas: 1 publiskā , 

12 skolu (01.01.16.)
6 novadi apvieno 26 pagastus un 
2  pilsētas
Iedzīvotāji- 28 910
Bibliotēkas:    28 publiskās, 

15 skolu
• Sadarbības līgumi  ar novadu 
pašvaldībām 

• Visās publiskajās  
bibliotēkās ir BIS ALISE;

• Rekataloģizācija
pabeigta sen… 2010.gadā;

• No 27 skolu bibliotēkām 
20 skolu bibliotēkas strādā 
ar BIS ALISE. 

• 2016.gadā plānots ieviest 
BIS ALISE vēl 3 skolu        

bibliotēkās.



Mēs esam ceļā...

Situācija: 
• Saglabāts stabils aktīvo lietotāju kopskaits.
• Turpina palielināties finansējums algām, krājuma 

komplektēšanai, pakalpojumu veidošanai.
• Tiek nomainītas mēbeles un datortehnika. 
• Bibliotekāri iekļaujas regulārā tālākizglītības procesā.

Atziņa: Darbs , ko dara ar degsmi, pasargā 
no pliekanības…



Personāls iet kopsolī ar mainīgo pasauli 
un ar prieku kalpo tai



Valmieras bibliotēkas dalība INELI 2013.-2015.
(International Network of Emerging Library
Innovators)

Kas valmierietim un Latvijai?
• impulsi iekšējām un ārējām pārmaiņām –

VIRTUĀLAIS PIESKĀRIENS
• PROJEKTI BAN, PAN (3D - daudzveidīgais 

degsmes deglis) 
• iekļuvām Eiropas iniciatīvas “Publiskās 

bibliotēkas 2020” stāstā;
• Saņēmām «Caunes balvu»  
• Starptautiska konference “21.gs. cilvēks un 

digitālā vide” 20.-23.04.2015. Valmierā;
• Aktualizēts jautājums  par  e-grāmatu

izsniegšanu  Latvijas publiskajās bibliotēkās. 

Bibliotēkā ir droši būt
Bibliotēkā ir droši būt 
citādākam
Bibliotēka iedrošina 
CILVĒKU BŪT 

D.Rokpelne 2015



Sadarbībā ar motivēto klientu
apgūstam jauno un paplašinām 

robežas 
izpratnē  par  klientu lidzdalību



Mērķauditorija

«Vecaistēvs Kārlis Skalbe man uzrakstīja 
dzejoli JAUNĀS EGLES, kas sākās tā: 
”Mācies lasīt, mazo puisīt...” Man 
neizdevās līdz galam izpildīt viņa 
novēlējumu – kad vecaistēvs man rakstīja 
šo dzejoli, viņš nezināja, ka es būšu 
dislektiķis un man būs grūtības ar burtiem 
un skaitļiem, jo man kreisā smadzeņu 
puse nav dominējoša. Toties labā ir, un es 
to esmu attīstījis dzīves gaitā, 
nodarbojoties ar vizuālām un telpiskām 
lietām. Tāpēc vizuālā un formu valoda ir 
MANA VALODA. ...»



Kā uzrunāt?



Tu vari, ja proti!
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