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Pašvald ības redz ējums - gaidas

• Bibliotēka – sociālo funkciju veicēja
• Bibliotēka – saikne ar sabiedrību
• Bibliotēka – jaunatnes dzīves veidotāja
• Bibliotēka – izglītības kvalitātes veicinātāja• Bibliotēka – izglītības kvalitātes veicinātāja
• Bibliotēka – saikne ar Eiropas Savienību
• Bibliotēka – pilsētvides veidotāja
• Bibliotēka – novitāte, ērtums, atraktivitāte



Faktori, kas ietekm ē 
pašvald ības lēmumu pie Ħemšanu

• Ticība vadībai un kolektīvam
• Apkalpojamo cilvēku skaits
• Pakalpojumu klāsts
• Atgriezeniskā saikne• Atgriezeniskā saikne
• Atrašanās vieta
• Pašvaldības budžeta iespējas
• Pašvaldības deputātu un izpildvaras 

izpratne par bibliotēkas darbību un būtību



Izpratnes veidošana     pašvald ībai

• Sakārtota vide
• Tehnoloăijas
• Projekti
• Nozīme• Nozīme
• Personīgā pieredze
• Vēsturiskais mantojums
• Bibliotēkas kolektīva ieinteresētība



Bibliot ēkas redz ējums - gaidas

• Pašvaldība veido motivējošu, iniciatīvu 
atbalstošu darba vidi

• Pašvaldība izprot bibliotēkas misiju un 
funkcijasfunkcijas

• Pašvaldība uzticas speciālistu viedoklim
• Pašvaldība nodrošina finansējumu 

bibliotēkas funkciju veikšanai



Valmieras vertik ālā dimensija ir S īmaĦa bazn īcas tornis.
Valmieras integr ētās bibliot ēkas logo filozofija:
burts I - bibliot ēkas vertik ālā dimensija;

punkts uz I - absol ūtā piln ība, mēs esam ce Ĝā uz to;
B stiliz ēta spir āle – viss att īstās pa spir āli;

viss notiek likte Ħupes Gaujas krast ā.



2000.gads
- Valmieras pilsētas domes politiskais 
lēmums,  rekonstruēt ēku Cēsu ielā 4, 
Valmierā ViA un  Valmieras integrētās 
bibliotēkas vajadzībām. 
- Valmieras integrētās bibliotēkas   
koncepcijas izstrāde
- Uzticēšanās bibliotēkāru viedoklim



2010.gads

“Valmieras bibliotēka. Stiklotās nama sienas 
ir kā milzu molberts pilsētas centrā, uz 
kura atspoguĜojas gan Gaujas krasti, gan 
pilsētas dzīve, bet stikla sienu pilsētas dzīve, bet stikla sienu 
caurspīdīgums garāmgājējiem Ĝauj redzēt 
nama ikdienu, pašiem lasītājiem sekot līdzi 
skaistajam dabā un raibajām pilsētas 
ritmos”  (Mairita KaĦepe, Cēsis “Druva” 19/01/2010)



• Piedāvājam iespēju iepazīties ar IT, apgūt prasmes un 
izmantot tās praksē izglītības un izklaides nolūkā.

Bibliotēkā ir 59 datorvietas
• 17 Bērnu apk.nodaĜā
• 42 studentu un 

pieaugušo nodaĜāpieaugušo nodaĜā

Visā bibliotēkā 
ir bezvadu interneta zona.

• Ērta darba vide –
individuālās, grupu, klusās lasītavas.



Mēs akt īvi apm ācām un konsult ējam 
apmekl ētājus visu bibliot ēkas resursu

izmantošan ā



Starptautiskie projekti: 
pieredzes apmaiĦa, 
idejas, iedvesma

• Dalība Skandināvijas 
un Baltijas apvienoto 
bibliotēku  tīklā CombiLib
• Sadarbība ar Gētes institūtu 
• Grundvig programma
• Europe Direct mācības un 
konferences



Europe Direct                    
inform ācijas centrs  Valmier ā 
(Cēsis, Limbaži, Valka)

1.periods 2005.-2008.
2.periods 2009.-2012.

• Zināšanas, izpratne, iespējas• Zināšanas, izpratne, iespējas
• Ărāmatas bērniem “Izkrāso Eiropu” 

un “Draugi un ES”
• Bibliotēka – sabiedrības tikšanās 

vieta (N(NVO        

Mēs esam nozīmīga      
ES informācijas tīkla 
dalībnieki!☺



Europe Direct   inform ācijas centrs  Valmier ā 
(kontaktpunkti Cēsu, Limbažu, Valkas bibliotēkās)

Ko dar ām Vidzemes bibliot ēku vienot ībai?

• Konkurss “Bibliotēka – tilts uz Eiropu”
• Vidzemes reăionu galveno bibliotēku speciālistu 

sanāksmessanāksmes
- pavasarī  “domājam nākotnei’

AtziĦas: Piedzīvojot izmaiĦas ir kopīgi jādomā. 
Ir Ĝoti nozīmīgi domāt nākotnei

- rudenī  “runājam dziĜi praktiski”

AtziĦa: Būtiski ir darba rezultāti.



Europe Direct   inform ācijas centrs  Valmier ā 
(kontaktpunkti Cēsu, Limbažu, Valkas bibliotēkās)

• Starptautiska konference “Bibliotēka bez 
robežām. Radošums un starpnozaru sadarbība”
26.-29.05.2010. Valmierā

Darba valoda angĜu. Well done !☺Darba valoda angĜu. Well done !☺

“Robežas? Nekad neesmu tās redzējis!“Tūrs Heijerdāls

• Latvijas bibliotēku tēla un labas reputācijas 
veidošana vienotajā Eiropā



Rīcība kr īzes apst ākĜos

• Bibliotēkas darba laiks nemainās
• Darbinieku skaits atbilst veicamajām 

funkcijām, notiek profesionālā pilnveide
• Turpinām iesāktos darbus• Turpinām iesāktos darbus
• Tiek ieviesti jauni pakalpojumi (DVD, 

senioru apmācība, skolu bibliotēku 
metodiskā vadība)



Personāls  

• Rotācija
• Atestācija, gada darba izvērtējums
• Komandas stiprināšanas un sasniegumu 

izgodāšanas pasākumi (izbraukumi, bibliotēkas izgodāšanas pasākumi (izbraukumi, bibliotēkas 
jubilejas svinības, klubi☺ u.c.)

AtziĦas: 
Domāšanas process paĦem daudz darba laika, bet dod iedvesmu, 
darba sparu un rezultātus.
Mēs varam darīt diezgan daudz, lai salāgotu klientu vajadzības un 
darbinieku spēju atraisīšanu un darba prieka vairošanu.



Valmieras bibliot ēkas un novadu 
pašvald ību sadarb ība

• 20.gs. 90.gadu lēmums par daĜēji 
centralizēcētu darba procesu saglabāšanu 
– stratēăiski tālredzīgs– stratēăiski tālredzīgs

• Līgumi ar 6 novadiem - Mazsalacas, 
Rūjienas, Naukšēnu, Burtnieku, Kocēnu, 
Beverīnas (nauda, skaidrojumi)



Mēs strādājam , 
lai mainītu bibliotēkas, 
sabiedrību un pasauli☺

Un mums izdodas!☺

Paldies!

biblioteka@valmiera.lv


