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Par ko es domāju?Par ko es domāju?



2007.gads Valmieras bibliotēkas vēsturē ierakstīts kā 2007.gads Valmieras bibliotēkas vēsturē ierakstīts kā 
projekta „Valmieras integrētās bibliotēkas izveide” projekta „Valmieras integrētās bibliotēkas izveide” 
finiša taisne. finiša taisne. 

2008.gads ir pirmais Valmieras integrētās bibliotēkas 2008.gads ir pirmais Valmieras integrētās bibliotēkas 
„īstais” darba gads, pirmais kopā nostrādātais gads „īstais” darba gads, pirmais kopā nostrādātais gads 
pēc visu Valmieras bibliotēkas struktūrvienību darba pēc visu Valmieras bibliotēkas struktūrvienību darba 
uzsākšanas jaunajās telpās Cēsu ielā 4 kopā ar uzsākšanas jaunajās telpās Cēsu ielā 4 kopā ar 
Vidzemes Augstskolas bibliotēku.Vidzemes Augstskolas bibliotēku.



No 1998.gada p l ā n o j o t un v e i d o j o t No 1998.gada p l ā n o j o t un v e i d o j o t 
Latvijā pirmo integrēto (apvienoto) bibliotēku , jaunu publiskās un Latvijā pirmo integrēto (apvienoto) bibliotēku , jaunu publiskās un 

reģionālās augstskolas zinātniskās bibliotēkas sadarbības modeli, reģionālās augstskolas zinātniskās bibliotēkas sadarbības modeli, 
kurā divas patstāvīgas bibliotēkas, strādājot vienās telpās, kurā divas patstāvīgas bibliotēkas, strādājot vienās telpās, 
profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli profesionāli sadarbojas, koordinējot, sapludinot un racionāli 
izmantojot informatīvos un personālresursus, paplašinot izmantojot informatīvos un personālresursus, paplašinot 
piedāvāto pakalpojumu klāstu,  mēs piedāvāto pakalpojumu klāstu,  mēs 

t e o r ē t i s k i   n o j a u t ā m un r ē ķ i n ā jā m i e s, t e o r ē t i s k i   n o j a u t ā m un r ē ķ i n ā jā m i e s, 
ka uzsākot netradicionālas lietas, tradicionālajām ka uzsākot netradicionālas lietas, tradicionālajām 

problēmām papildus klāt vēl dabūsim arī  netradicionālāsproblēmām papildus klāt vēl dabūsim arī  netradicionālāsproblēmām papildus klāt vēl dabūsim arī  netradicionālāsproblēmām papildus klāt vēl dabūsim arī  netradicionālās

Tagad mēs z i n ā m,  tā patiešām ir!Tagad mēs z i n ā m,  tā patiešām ir!
Un tomēr…Un tomēr…

Ko Tu man vari padarīt? Aiz manis zvaigznes...” 
(Rainis)



2008.gads?2008.gads?
Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas 
bibliotēkas darbiniekibibliotēkas darbinieki ir gudri, elastīgi, azartiski ir gudri, elastīgi, azartiski 
un dzīvespriecīgi. un dzīvespriecīgi. 

Klienti, politiķi un finansētājiKlienti, politiķi un finansētāji mūs ciena un mūs ciena un Klienti, politiķi un finansētājiKlienti, politiķi un finansētāji mūs ciena un mūs ciena un 
atbalsta.atbalsta.

Mēs esam spējušiMēs esam spējuši pārvarēt Valmieras integrētās pārvarēt Valmieras integrētās 
bibliotēkas 1.darba gada gaidītos un negaidītos bibliotēkas 1.darba gada gaidītos un negaidītos 
jaunos izaicinājumus un ar pozitīvām domām un jaunos izaicinājumus un ar pozitīvām domām un 
apņēmību dodamies tālāk 2009.gadā... apņēmību dodamies tālāk 2009.gadā... 



Domājam un rīkojamies globāli Domājam un rīkojamies globāli 
Starptautiskie projekti:Starptautiskie projekti: pieredzes apmaiņa, idejas, iedvesmapieredzes apmaiņa, idejas, iedvesma

►► Dalība Skandināvijas un Baltijas apvienoto bibliotēku tīkla CombiLib Dalība Skandināvijas un Baltijas apvienoto bibliotēku tīkla CombiLib 
aktivitātēs aktivitātēs 

-- tīkla ikgadējā sanāksme tīkla ikgadējā sanāksme „Vienotības spēks mainīgajā pasaulē. Pilsētu un reģionālo „Vienotības spēks mainīgajā pasaulē. Pilsētu un reģionālo 
augstskolu apvienotās bibliotēkas. Ieguvumi. Izaicinājumi”   augstskolu apvienotās bibliotēkas. Ieguvumi. Izaicinājumi”   

17.17.-- 20.09.2008. Valmierā20.09.2008. Valmierā17.17.-- 20.09.2008. Valmierā20.09.2008. Valmierā

-- direktores D.direktores D.RokpelnesRokpelnes un Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vad. un Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vad. O. KronbergasO. Kronbergas pieredzes pieredzes 
apmaiņas un mācību vizīte apvienotajā bibliotēkā Visbijā (Zviedrija) 09. apmaiņas un mācību vizīte apvienotajā bibliotēkā Visbijā (Zviedrija) 09. –– 14.12.2008. 14.12.2008. 

►► EK informācijas centrs EUROPE DIRECT Valmierā EK informācijas centrs EUROPE DIRECT Valmierā 

1.periods 2005.1.periods 2005.--2008.2008.

Jauns projekta pieteikums 2009.Jauns projekta pieteikums 2009.--2012.2012.

►► “Ziemeļu varavīksne: Valmieras bibliotēkas “Ziemeļu varavīksne: Valmieras bibliotēkas –– Oplandes apgabala Oplandes apgabala 
bibliotēkas sadarbība”bibliotēkas sadarbība”



stāsts ir par  tauriņa stāsts ir par  tauriņa 

spārnu vēdām… spārnu vēdām… 



Bibliotēkā darbojas arī viens no deviņiem Bibliotēkā darbojas arī viens no deviņiem 
Latvijas EUROPE DIRECT punktiem. Latvijas EUROPE DIRECT punktiem. 
Tas ir informācijas tīkls, kas sniedz Tas ir informācijas tīkls, kas sniedz 
cilvēkiem informāciju par Eiropas cilvēkiem informāciju par Eiropas 
Savienību, nodrošina saikni starp ES Savienību, nodrošina saikni starp ES 
institūcijām un savienības valsts institūcijām un savienības valsts institūcijām un savienības valsts institūcijām un savienības valsts 
iedzīvotajiem. Punktaiedzīvotajiem. Punkta
atrašanās bibliotēkā sniedz atrašanās bibliotēkā sniedz 
apmeklētajiem papildus informācijas apmeklētajiem papildus informācijas 
meklēšanas iespējasmeklēšanas iespējas

Mēs esam nozīmīga Mēs esam nozīmīga 
informācijas tīkla dalībnieki!informācijas tīkla dalībnieki!



Domājam un rīkojamies lokāliDomājam un rīkojamies lokāli

DARBA LAIKSDARBA LAIKS

Pirmdiena   10.00 Pirmdiena   10.00 -- 19.0019.00
Otrdiena      10.00 Otrdiena      10.00 -- 19.0019.00
Trešdiena     10.00 Trešdiena     10.00 -- 19.0019.00
Ceturtdiena  10.00 Ceturtdiena  10.00 -- 19.0019.00
Piektdiena   10.00 Piektdiena   10.00 -- 19.0019.00
Sestdiena     10.00 Sestdiena     10.00 -- 16.0016.00

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena Katra mēneša pēdējā ceturtdiena -- spodrības diena spodrības diena 
(bibliotēka klientiem slēgta)(bibliotēka klientiem slēgta)

•• Nodrošināta iespēja grāmatas nodot arī ārpus bibliotēkas darba laika. Nodrošināta iespēja grāmatas nodot arī ārpus bibliotēkas darba laika. 
Grāmatas var nodot pie ēkas administratora no plkst. 8.00 līdz 20.00Grāmatas var nodot pie ēkas administratora no plkst. 8.00 līdz 20.00

•• 15 min. internets ēkas vestibilā no plkst. 8.00 līdz 20.0015 min. internets ēkas vestibilā no plkst. 8.00 līdz 20.00



EkskursijasEkskursijas

Valmieras integrētajā bibliotēkā Valmieras integrētajā bibliotēkā 

2008. gadā novadītas 50 grupu ekskursijas: 2008. gadā novadītas 50 grupu ekskursijas: 

►► 13 bibliotekāru grupas no dažādiem Latvijas rajoniem 13 bibliotekāru grupas no dažādiem Latvijas rajoniem 

►► 15 grupas skolotāji un skolotāju metodisko apvienību 15 grupas skolotāji un skolotāju metodisko apvienību ►► 15 grupas skolotāji un skolotāju metodisko apvienību 15 grupas skolotāji un skolotāju metodisko apvienību 
pārstāvji pārstāvji 

►► 3 grupas kultūras darbinieki  3 grupas kultūras darbinieki  

►► 19 grupas dažādu citu profesiju pārstāvji 19 grupas dažādu citu profesiju pārstāvji 

Kā papildinājums ekskursijai ir izstrādāts virtuālais ceļvedis un Kā papildinājums ekskursijai ir izstrādāts virtuālais ceļvedis un 
prezentācija par bibliotēku.prezentācija par bibliotēku.



Mēs aktīvi apmācām un konsultējam Mēs aktīvi apmācām un konsultējam 
apmeklētājus visu bibliotēkas resursu apmeklētājus visu bibliotēkas resursu 

izmantošanāizmantošanā



Valmieras bibliotēka piedāvā katrai bērnu un Valmieras bibliotēka piedāvā katrai bērnu un 
jauniešu vecuma grupai atbilstošu interaktīvu jauniešu vecuma grupai atbilstošu interaktīvu 
programmu:programmu:

►► Programmas „Ceļvedis bibliotēkas pasaulē: Programmas „Ceļvedis bibliotēkas pasaulē: 
iepazīsti un izmanto”.iepazīsti un izmanto”.iepazīsti un izmanto”.iepazīsti un izmanto”.

►► Programma „Programma „Ceļā uz grāmatu” Ceļā uz grāmatu” pirmsskolas iestāžu pirmsskolas iestāžu 
audzēkņiemaudzēkņiem

►► „Tu vari, ja proti”„Tu vari, ja proti” 5.5.--6.klases skolēniem6.klases skolēniem

►► Programma Programma „Izmeklēšana Bibliotēkā„Izmeklēšana Bibliotēkā” 10.klašu ” 10.klašu 
skolēniemskolēniem

►► ViA bibliotēka piedāvā informācijpratības apmācības ViA bibliotēka piedāvā informācijpratības apmācības 
visiem pirmā kursa studentiemvisiem pirmā kursa studentiem



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

Bibliotēkā ir 59 datorvietasBibliotēkā ir 59 datorvietas
►► 17 Bērnu apk.nodaļā17 Bērnu apk.nodaļā
►► 42 studentu un 42 studentu un 

pieaugušo nodaļāpieaugušo nodaļāpieaugušo nodaļāpieaugušo nodaļā

Visā bibliotēkā Visā bibliotēkā 
ir bezvadu interneta zona.ir bezvadu interneta zona.



Domājam un rīkojamies lokāliDomājam un rīkojamies lokāli
Pieaugušo apkalpošanas nodaļā Pieaugušo apkalpošanas nodaļā ((PAN) uz rotācijas principu balstīta PAN) uz rotācijas principu balstīta 

lietotāju apkalpošanas sistēma lietotāju apkalpošanas sistēma 
►► Rotācijas principa ieviešanas  pamatojums:Rotācijas principa ieviešanas  pamatojums:
-- Strādājot vairākos nodaļas sektoros, darbiniekiem ir iespēja un nepieciešamība Strādājot vairākos nodaļas sektoros, darbiniekiem ir iespēja un nepieciešamība 

apgūt un izprast visu bibliotēkas apkalpošanas procesu kopumāapgūt un izprast visu bibliotēkas apkalpošanas procesu kopumā
-- Tiek veicināta darbinieku profesionalitāte,  paplašinās redzesloks, veidojas Tiek veicināta darbinieku profesionalitāte,  paplašinās redzesloks, veidojas 

priekšstats par bibliotekāro procesu vienotību, neveidojas rutīna.  priekšstats par bibliotekāro procesu vienotību, neveidojas rutīna.  
No 8 (PAN) darbiniekiem rotācijas kārtībā strādā 6 cilvēki:No 8 (PAN) darbiniekiem rotācijas kārtībā strādā 6 cilvēki:►► No 8 (PAN) darbiniekiem rotācijas kārtībā strādā 6 cilvēki:No 8 (PAN) darbiniekiem rotācijas kārtībā strādā 6 cilvēki:

►► 2 bibliotekāri strādā vienā sektorā un nerotē;2 bibliotekāri strādā vienā sektorā un nerotē;
►► 3 bibliotekāri strādā 1.rotācijas līmenī;3 bibliotekāri strādā 1.rotācijas līmenī;
►► 3 bibliotekāri strādā 2. rotācijas līmenī.3 bibliotekāri strādā 2. rotācijas līmenī.
Rotācijas principa ir arī sava specifika.Rotācijas principa ir arī sava specifika. Strādājot šādā režīmā darbinieks ir pakļauts Strādājot šādā režīmā darbinieks ir pakļauts 

lielākam stresam, tas prasa no bibliotekāriem elastīgumu, spēju ātri pielāgoties lielākam stresam, tas prasa no bibliotekāriem elastīgumu, spēju ātri pielāgoties 
arvien jauniem darba apstākļiem, ātri uzņemties jauno „lomu” arvien jauniem darba apstākļiem, ātri uzņemties jauno „lomu” –– vai tas ir vai tas ir 
konsultanta darbs, vai lietotāju un dokumentu reģistrācijas process. konsultanta darbs, vai lietotāju un dokumentu reģistrācijas process. 

Secinājām: Secinājām: katra darbinieka iespējas strādāt rotācijas kārtībā jāvērtē individuāli.katra darbinieka iespējas strādāt rotācijas kārtībā jāvērtē individuāli.



Domājam un rīkojamies lokāliDomājam un rīkojamies lokāli

PAN strādājošo darbinieku specializācija, PAN strādājošo darbinieku specializācija, 
laiks individuālajam darbamlaiks individuālajam darbam

-- publicitātes darbs;publicitātes darbs;

-- novadpētniecības darbs;novadpētniecības darbs;

darbs ar Eiropas Savienības informācijudarbs ar Eiropas Savienības informāciju-- darbs ar Eiropas Savienības informācijudarbs ar Eiropas Savienības informāciju

-- daiļliteratūradaiļliteratūra

-- IzstādesIzstādes

-- KrātuveKrātuve







2008. gadu Valmieras bibliotēka var dēvēt arī par  ATZINĪBU GADU.2008. gadu Valmieras bibliotēka var dēvēt arī par  ATZINĪBU GADU.

2008.gada novembrī akreditācijas rezultātā Valmieras bibliotēkas ieguva reģiona 2008.gada novembrī akreditācijas rezultātā Valmieras bibliotēkas ieguva reģiona 
galvenās bibliotēkas statusu. galvenās bibliotēkas statusu. 

Piedzīvojām gan daudzveidīgas un augstas oficiālas bibliotēku nozares atzinības, Piedzīvojām gan daudzveidīgas un augstas oficiālas bibliotēku nozares atzinības, 
gan vienkāršus, sirsnīgus koleģiālus apbrīnas un cieņas apliecinājumus no gan vienkāršus, sirsnīgus koleģiālus apbrīnas un cieņas apliecinājumus no 
Latvijas un ārvalstu kolēģiem un bibliotēkas klientiem un viesiem. Latvijas un ārvalstu kolēģiem un bibliotēkas klientiem un viesiem. 

Sapratām, ka uz pjedestāla stāvēt jāpierod, jo var sareibt galva un  vējš Sapratām, ka uz pjedestāla stāvēt jāpierod, jo var sareibt galva un  vējš 
augstumos arī pūš skaudrāk…augstumos arī pūš skaudrāk…

Paldies!Paldies!

daiga.rokpelnedaiga.rokpelne@valmiera.lv@valmiera.lv
biblioteka@valmiera.lvbiblioteka@valmiera.lv


